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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 9ης/2020 τακτικής- δια περιφοράς- συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 67

Θέµα: Τοποθέτηση Πινακίδων Σήµανσης Ρ2 επί της οδού Καλαµών στη διασταύρωσή της µε την οδό
Θεµιστοκλέους.
Σήµερα την 24η του µήνα Νοεµβρίου, του έτους 2020 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη, µε ώρα έναρξης στις
10:00 και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ: 21652/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύτηκε νόµιµα και
εστάλη µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραµµα
«Κλεισθένης Ι», β) την ΚΥΑ-∆1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα µέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020, 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.∆1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ ∆1α/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.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των µελών της Ε.Π.Ζ., δεδοµένου ότι επί συνόλου εννέα (9)
µελών συµµετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά (7) µέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Σάββα Ευµορφία - (τακτικό µέλος)
Πετούσης Εµµανουήλ - (τακτικό µέλος)
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - (τακτικό µέλος)
Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό µέλος)
Βελέντζας Γεώργιος - (τακτικό µέλος)
Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό µέλος).

∆εν δήλωσαν την συµµετοχή τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι. κ.κ. Παπαδάκος Λεωνίδας (τακτικό µέλος) - Βίτσα Άλκηστη (τακτικό µέλος).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) µελών
συµµετείχαν (7) µέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενηµέρωσε δια περιφοράς τα µέλη για το 2ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. εσωτ.: 377/2020 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αφορά
στην Τοποθέτηση Πινακίδων Σήµανσης Ρ2 επί της οδού Καλαµών στη διασταύρωσή της µε την οδό Θεµιστοκλέους,
προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω:

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση Πινακίδων Σήµανσης Ρ2 επί της οδού Καλαµών στη
Θεµιστοκλέους

διασταύρωσή της µε την οδό

ΣΧΕΤ : Η µε αρ. πρωτ. 7568/2020 αίτηση του κ. Παγάνη ∆ιονυσίου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Με το ανωτέρω σχετικό αίτηµα, ζητείται η λήψη µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων στη διασταύρωση της
οδού Καλαµών µε την οδό Θεµιστοκλέους και ειδικότερα η τοποθέτηση Πινακίδων Σήµανσης Ρ2 «STOP».
Σύµφωνα µε τον αιτούντα, στη συγκεκριµένη διασταύρωση υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος επειδή οι
διερχόµενοι οδηγοί επί της οδού Καλαµών δεν σταµατούν για να ελέγξουν εάν έρχεται άλλο όχηµα εκ δεξιών τους
όπως ορίζει ο Κ.Ο.Κ., δηλαδή από την οδό Θεµιστοκλέους.
Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία µας µετέβη στο συγκεκριµένο σηµείο, αποτύπωσε την υπάρχουσα κατάσταση
σήµανσης και διαπίστωσε τα παρακάτω :
•

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη κυκλοφοριακή κατάσταση, οι οδοί Καλαµών και Θεµιστοκλέους είναι
µονόδροµοι µε κατεύθυνση από την οδό Οδυσσέως προς την οδό Φαβιέρου η πρώτη και από την οδό
Κέκροπος προς την οδό Αγ. Τριάδος η δεύτερη αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχέδιο

•

Σε όλες τις διασταυρώσεις της οδού Καλαµών µε τις κάθετες σε αυτήν, ήτοι µε τις οδούς Στρ. Παπάγου
και Φαβιέρου υπάρχει Πινακίδα Σήµανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας», εκτός από αυτήν µε την
οδό Θεµιστοκλέους.

•

Από την συγκεκριµένη διασταύρωση δεν διέρχεται κάποια γραµµή των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία µελέτησε την κατάσταση και κατέληξε ότι µε την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2
(STOP) επί της οδού Καλαµών στο ύψος της οδού Θεµιστοκλέους, θα εφιστάται ακόµη περισσότερο η προσοχή
των οδηγών, θα µπορούσαν να προληφθούν τυχόν ατυχήµατα στο εν λόγω σηµείο.
Η πρόταση αυτή της υπηρεσίας, ενισχύεται, από το γεγονός ότι σε όλες τις προηγούµενες και τις επόµενες
διασταυρώσεις, υπάρχει «STOP» επί της οδού Καλαµών, έως τη συµβολή της µε την οδό Φαβιέρου.
Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία

Εισηγείται

Την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθµιστικών Πινακίδων Σήµανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» (STOP)
επί της οδού Καλαµών πριν τη διασταύρωσή της µε την οδό Θεµιστοκλέους, µία στο πεζοδρόµιο του Ο.Τ. 263 και
µία στη γωνία του Ο.Τ. Γ264, 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 στην εν λόγω διασταύρωση στην οποία και
επεµβαίνουµε ή που επηρεάζουν τη µελέτη, ενώ πιθανόν να µην εµφαίνεται άλλη σήµανση όπως π.χ. απαγόρευσης
στάθµευσης κ.α.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη την υπ΄αριθµ.εσωτ.: 377/2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις
διατάξεις: του άρθρου 73 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέµατος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών µηνυµάτων – απαντήσεων:
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι ( τακτικά µέλη) κ.κ. Ευµορφία Σάββα,
Εµµανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Βασίλειος Καρατζαφέρης, Γεώργιος Βελέντζας και Μόσχος
Χουδελούδης ψήφισαν υπέρ του θέµατος.
Συνεπώς [ επί συµµετεχόντων και ψηφισάντων 7 µελών] η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τοποθέτηση δύο (2) Ρυθµιστικών Πινακίδων Σήµανσης Ρ2 «Υποχρεωτική
διακοπή πορείας» (STOP) επί της οδού Καλαµών πριν τη διασταύρωσή της µε την οδό Θεµιστοκλέους, µία στο
πεζοδρόµιο του Ο.Τ. 263 και µία στη γωνία του Ο.Τ. Γ264, όπως εµφανίζεται (εικόνα) στο εισηγητικό µέρος της
παρούσας απόφασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 24-11-2020
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