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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αριθμ. πρωτ.: 10467/22-06-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                                                                    
       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

  
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2020  Τακτικής συνεδρίασης  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Αρ. αποφάσεως:   43  

 

 Θέμα:  Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Μάνης στη διασταύρωσή της με την οδό Ν. 

Σουκατζίδη. 

 
Σήμερα την 22

η
  του μήνα  Ιουνίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα 10:00,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω κεκλεισμένων θυρών, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  10196/18-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης 

Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 

12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-

2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: 

«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  έξι  

(6)  ήτοι: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς :  

1. Καρατζαφέρης Βασίλειος - Αντιπρόεδρος ΕΠΖ 

2. Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος) 

3. Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος) 

4. Χρονοπούλου  Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος) 

5. Παπαδάκος Λεωνίδας -  (τακτικό μέλος) 

6. Χουδελούδης  Μόσχος - τακτικό μέλος 

 

Απόντες: κ. κ. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ , Βελέντζας  Γεώργιος - τακτικό μέλος, Βίτσα Άλκηστη - 

τακτικό μέλος 

 

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κου Φ. Θεοδωρακόπουλου , αναλαμβάνει 

Προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κ. Β. Καρατζαφέρης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  77  παρ. 2 του Ν. 4555/2018. 

Ο Προεδρεύων της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 
 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


  Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Β.Καρατζαφέρης,  εισηγούμενος το 2
ο
  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

 

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Μάνης στη διασταύρωσή  

             της με την οδό Ν. Σουκατζίδη 

  

ΣΧΕΤ : 1. Η με αρ. πρωτ. 4306/2020 αίτηση του κ. Κουκουλέτσου Ιωάννη 

            2. Η με αρ. πρωτ. 32877/2017 αίτηση της κ. Σιμιτοπούλου Βασιλικής 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

Με τα ανωτέρω σχετικά αιτήματα πολιτών, ζητείται η λήψη μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων στη 

διασταύρωση της οδού Μάνης με την οδό Ν. Σουκατζίδη και ειδικότερα η τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 

«STOP». 

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο, αποτύπωσε την υπάρχουσα κατάσταση 

σήμανσης και διαπίστωσε τα παρακάτω : 

 

 Η οδός Ν. Σουκατζίδη και η οδός Μάνης είναι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας.  

 Η οδός Ν. Σουκατζίδη είναι οδός προτεραιότητας σύμφωνα και με την υφιστάμενη σήμανση (όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα), ενώ στο τμήμα της από την οδό Ύδρας μέχρι και την οδό 25
ης

 

Μαρτίου διέρχονται γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΑ) 

 Στις διασταυρώσεις της οδού Ν. Σουκατζίδη με τις οδούς Ύδρας, Καλαβρύτων, Κυπρίων Αγωνιστών, 

Σατωβριάνδου, Αγίας Παρασκευής και Ηρώων Πολυτεχνείου υπάρχει προτεραιότητα στην οδό Ν. 

Σουκατζίδη με την ύπαρξη Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 σε όλες τις προαναφερθείσες καθέτους.  

 

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία αφού μελέτησε την κατάσταση, κατέληξε ότι με την τοποθέτηση πινακίδων 

Ρ2 (STOP) επί της οδού Μάνης  στο ύψος της οδού  Ν. Σουκατζίδη, θα εφιστάται ακόμη περισσότερο η προσοχή 

των οδηγών, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να προλάβει ατυχήματα στο εν λόγω σημείο.  

 

 

 

\ 

Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία 

 

  

 

 

 

 

 Εισηγείται  

Την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθμιστικών Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (STOP) 

επί της οδού Μάνης πριν τη διασταύρωσή της με την οδό   Ν. Σουκατζίδη, μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 182 και 

μία τη γωνία του Ο.Τ. Γ387, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πινακίδες Ρ2 προς τοποθέτηση 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισημαίνεται επίσης, ότι στις παραπάνω εικόνες της συγκεκριμένης μελέτης έχουν αποτυπωθεί μόνο 

λεπτομέρειες σήμανσης που επηρεάζουν και αφορούν την κυκλοφορία στις εν λόγω διασταυρώσεις στις οποίες και 

επεμβαίνουμε ή που επηρεάζουν τη μελέτη, ενώ πιθανόν να μην εμφαίνεται άλλη σήμανση όπως π.χ. απαγόρευσης 

στάθμευσης κ.α. 

 



Ακολούθως ο  Προεδρεύων της Ε.Π.Ζ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 73 του 

3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν. 3463/2006, την παρ. 13 του άρθρου 5 του 4623/2019, την 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,  την  με αρ. πρωτ. 4306/2020 αίτηση του κ. Κουκουλέτσου Ιωάννη και την με αρ. 

πρωτ. 32877/2017 αίτηση της κ. Σιμιτοπούλου Βασιλικής,  συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων έξι (6)  μελών,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθμιστικών Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (STOP) 

επί της οδού Μάνης πριν τη διασταύρωσή της με την οδό   Ν. Σουκατζίδη, μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 182 και μία 

τη γωνία του Ο.Τ. Γ387,  σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως εμφανίζεται   στην εικόνα στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

 

                                            Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο                         (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

Χαϊδάρι  22-06-2020 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


