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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Από το πρακτικό της με αριθμό  9/2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                         Συνεδρίασης της Επιτροπής  
 Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας                Ποιότητας Ζωής  

                  Ζωής                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  42/2021 

                ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για έγκριση της 57/2021 μελέτης «Δημιουργία Ασφαλών 

Σχολικών Δακτυλίων 2021». 

Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις  7  του  μήνα  

Σεπτεμβρίου    έτους  2021 , ημέρα της  εβδομάδας  Tρίτη   και  ώρα  08.00  συνήλθε  

σε  Τακτική  Συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίου  Δημητρίου, 

ύστερα  από  την αριθμ. Πρωτ: 22698/57/03-09-2021   έγγραφη  πρόσκληση   του  

Προέδρου  αυτής . Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής (τακτικό και αναπληρωματικό) σύμφωνα  με  τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με  τίτλο : «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  77 του Ν. 4555/2018 – 
«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 
του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών  παρέστησαν 

στη συνεδρίαση  8    μέλη: 

                    ΠΑΡΟΝΤΑ                                      ΑΠΟΝΤΑ 

1 Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 1 Γ. Ταμπακόπουλος 

2 Σ. Διαβολίτσης, Αντιδήμαρχος   

3 Ν. Συρράκος, Αντιδήμαρχος   

4 Ε. Καντζέλη, Τακτικό   μέλος   

5 Σ. Βαμβακούσης, Τακτικό μέλος   

6 Ο. Σιουμπάλα, Τακτικό μέλος   

7 Α. Αδαμοπούλου-Πούλου, Τακτικό μέλος   

8 Α. Αβραμίδου  , Τακτικό μέλος   

              Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα 

Μαγγιώρου Αικατερίνη.          

       Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 10 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020) στις υπ’ 

αρ. 40/2020 , 163/2020 & 426/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών στο υπ' αρ. 

πρωτ. 60249/22-9-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  σε συνδυασμό με το άρθρο  

παρ. 1 της Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3957/15-09-2020), καθώς και 

στην Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.8.2021 ΚΥΑ, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού.  

         Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ανδρούτσου Μαρία , 

εισηγούμενη, το  1ο θέμα   της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με την περίληψη  έθεσε 

υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 57/2021 μελέτη για τη 

«Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021», η οποία έχει ως εξής: 
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<< 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ        

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                                                                         

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ    .   

ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ 2021 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  710.500,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  :  ΣΑΤΑ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κ.Α.                            :  30.7333.03 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:          : 57/2021 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Οι παρεμβάσεις που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη συνίστανται σε 

βελτιώσεις τοπικής κλίμακας στην οδική υποδομή, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

κατά τις μετακινήσεις των μαθητών σε σχολεία του Δήμου. Οι παρεμβάσεις γίνονται 

ταυτόχρονα με αναδιάταξη και εμπλουτισμό της οδικής σήμανσης. Στην παρούσα οι 

παρεμβάσεις γίνονται στα: 

1. 18ο Δημοτικό- 17ο Νηπιαγωγείο (Γενναδίου και Αγ. Σαράντα) 

2.  8ο Δημοτικό (Ρ. Κέννεντυ 30)  

3. 1ο Παιδικό Σταθμό (Δερβενακίων 26) 

4. 3ο Γυμνάσιο (Βελεστίνου 75 & Ευρυτανίας)  

5. 9ο Δημοτικό- 9ο Νηπιαγωγείο ( Δωριέων & Κατσίμπα ) 

6. 5ο Δημοτικό- 5ο Νηπιαγωγείο- 4ο Γυμνάσιο (Ξάνθης 48 – Ξάνθης 48- 

Τεπελενίου 20) 

7. 12ο Δημοτικό- 7ο Νηπιαγωγείο (Ευρώτα 28) 

8. Ειδικό Δημοτικό- Ειδικό Νηπιαγωγείο.(Άνδρου & Ρεθύμνης 56)  

9. 8o Νηπιαγωγείο – 17ο Δημοτικό 

Η μελέτη αποσκοπεί στη διαφοροποίηση χαρακτηριστικών της οδικής υποδομής, 

ώστε αφ' ενός η κυκλοφορία να γίνεται με πλέον ήπιο τρόπο, αλλά και οι μετακινήσεις 

των παιδιών με μικρότερη έκθεση σε κινδύνους. Οι επεμβάσεις εφαρμόζονται με 

ανακατασκευή επιλεγμένων σημείων οδικών τμημάτων με μικρής κλίμακας έργα, 

διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και κατασκευές διαβάσεων με διαφοροποιημένο 

οδόστρωμα. Ειδικότερα, οι κατασκευές έχουν ως εξής: 
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• Διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, κατά 1,00- 2,00 μ., εις βάρος της λωρίδας 

παρόδιας στάθμευσης, ανά περίπτωση σε όλη την όψη του σχολείου ή παρακείμενου 

οικοδομικού τετραγώνου, πέριξ της εισόδου του σχολείου, τοπικά για τη δημιουργία 

σημείων συμπίεσης και τέλος σε διασταυρώσεις για την αποτροπή της παράνομης 

στάθμευσης και τη μείωση του πλάτους του οδοστρώματος στις διαβάσεις πεζών. 

Οι διαπλατύνσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές ΔΜΕΟ/Ο/3050 ΦΕΚ Β' 

2302/16.9.2013 (τεχνικές οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό 

περιβάλλον) Παράρτημα Ι Σχήματα 6 έως 10 και 12 έως 14. Σύμφωνα και με τις 

προδιαγραφές αυτές, το ελάχιστο πλάτος του οδοστρώματος που απομένει είναι από 

3,25 έως 3,50 μ. για οδούς μιας κατεύθυνσης κυκλοφορίας και 5,50 μ. για δύο 

κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Τα πλάτη του οδοστρώματος και οι εσωτερικές ακτίνες 

στροφής στις διασταυρώσεις με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, υπολογίστηκαν για την 

ευχερή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των τυπικών οχημάτων ανά περίπτωση. 

Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων μπροστά από  τις εισόδους των σχολείων 

γίνεται στη γενική περίπτωση για μήκος 15 μ. εκατέρωθεν και τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων διαχωρισμού των πεζών από  την οδική κυκλοφορία εσωτερικά του 

κρασπέδου μέχρι την πλησιέστερη διάβαση πεζών, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση 

για τους μαθητές και τους συνοδούς και να μην χρησιμοποιούν το οδόστρωμα. Η 

διαπλάτυνση κατά κανόνα γίνεται για πλάτος 2 μ. εις βάρος της λωρίδας στάθμευσης 

επί  του οδοστρώματος. Στην περίπτωση διαπλάτυνσης με ενσωμάτωση 

ποδηλατοδρόμου, το ελεύθερο πλάτος του είναι κατ' ελάχιστο 2,00 μ. για δύο 

κατευθύνσεις. 

• Ειδικά διαμορφωμένες διαβάσεις πεζών σε επιλεγμένες θέσεις, με 

διαφοροποιημένο υλικό οδόστρωσης σε συνέχεια του πεζοδρομίου. Η διαμόρφωσή 

τους συνδυάζεται με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων για μείωση του πλάτους της οδού 

το οποίο διασχίζουν οι πεζοί. Κατασκευάζονται σε επιλεγμένες θέσεις διαβάσεων 

πεζών, για ανάσχεση των ταχυτήτων και ένταση της προσοχής των οδηγών.  

• Οι ζώνες αποβίβασης και επιβίβασης μαθητών, όταν δεν κατασκευάζονται 

σε εσοχές με διαφορετικό υλικό οδοστρώματος, επισημαίνονται με διαγράμμιση. 

Η μελέτη συμπληρώνεται με αναδιάταξη και εμπλουτισμό της οδικής σήμανσης. 

Αναλυτικότερα, οι παρεμβάσεις στη σήμανση έχουν ως εξής: 

• Πινακίδες Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη 

ταχύτητα 30 χλμ./ώρα σε όλες τις τοπικές οδούς και 40 χλμ./ώρα σε κύριες συλλεκτήριες 

οδούς) μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων Π x Υ ( 0,70 x 1,50 μ.), σε κίτρινο φθορίζον 

υπόβαθρο. Τοποθετούνται αμφίπλευρα σε μονόδρομους ή σε οδούς με διαχωριστική 
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νησίδα και μονόπλευρα σε οδούς διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστική 

νησίδα, στις προσβάσεις των περιοχών των σχολείων όπου κινούνται οι μαθητές.  

• Πινακίδες Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) μεσαίου μεγέθους 

(πλευράς    0,90 μ.). Τοποθετούνται αμφίπλευρα σε μονόδρομους ή σε οδούς με 

διαχωριστική νησίδα ή μονόπλευρα σε οδούς διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας χωρίς 

διαχωριστική νησίδα, σε οδούς που εφάπτονται στις περιοχές των σχολείων όπου 

μετακινούνται οι μαθητές. 

• Πινακίδες Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) μικρού μεγέθους (Ø 450) με 

ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" και τις ώρες ισχύος όπως στον πίνακα που 

ακολουθεί 

 ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΦΙΞΗ/ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8:00 

12:00 

7:30- 8:30 

11:30-12:30 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 8:00 

13:15 

7:30- 8:30 

12:45-13:45 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ 8:15 

14:05 

7:45- 8:45 

13:30-14:30 

 

με πρόσθετη Πρ-17 (εξαιρείται μόνο η αντίστοιχη κατηγορία οχημάτων) 

διαστάσεων 0,42 x 0,42 μ. με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ" στον ίδιο στύλο. Όπου απαιτείται, επαναλαμβάνονται στο πέρας του 

μήκους ισχύος και προστίθενται στους ίδιους στύλους πρόσθετες Πρ-4α (αρχή ισχύος 

πινακίδας Ρ-39) στην αρχή και Πρ-4γ (τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39) στο τέλος. Επίσης, 

διαγράμμιση με συνεχή λευκή γραμμή 15 εκ. σε απόσταση 2,00 μ. από το άκρο του 

οδοστρώματος και ανακλαστήρες οδοστρώματος μονής όψης ανά 2,00 μ. επί της 

γραμμής, για όλο το μήκος ισχύος των πινακίδων. Τοποθετούνται στις ζώνες 

στάθμευσης επιβίβασης- αποβίβασης, οι οποίες καθορίζονται σε επιλεγμένες θέσεις 

στην περίμετρο των σχολείων, και στις οποίες κατά τα λοιπά η στάθμευση δεν είναι 

απαγορευμένη από τυχόν άλλες ισχύουσες ρυθμίσεις ή τις διατάξεις του ΚΟΚ. 

• Διαβάσεις πεζών με διαγράμμιση "ζέμπρα" πάχους 0,50 μ. ανά 1 μ. σε 

πλάτος 5 μ. και πινακίδες Π-21 (διάβαση πεζών) μεσαίου μεγέθους (πλευράς 0,65 μ.) 

αμφίπλευρα. Σε περιπτώσεις υψηλών κυκλοφοριακών φόρτων ή ταχυτήτων, η σήμανση 

των διαβάσεων ενισχύεται με προειδοποιητική φωτεινή σηματοδότηση (αναλάμπον 

κίτρινο). Τοποθετούνται στα όρια των όψεων των οικοδομικών τετραγώνων των 

σχολείων και στις πλησιέστερες διασταυρώσεις κατά  μήκος των κύριων διαδρομών 

πρόσβασης πεζή στα σχολεία. 

ΑΔΑ: ΨΨΗ3Ω63-41Δ



5 

 

Στα σημεία όπου υπάρχουν διαβάσεις πεζών αλλά και ειδικά διαμορφωμένες κατασκευ-

αστικά διαβάσεις κατασκευάζονται ράμπες ΑΜΕΑ επί των πεζοδρομίων. 

 Κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων διαχωρισμού των πεζών από την οδική κυ-

κλοφορία. Τοποθετούνται εσωτερικά του κρασπέδου, σε επιλεγμένο μήκος ανά 

περίπτωση, μπροστά από εισόδους των σχολείων στις οποίες γίνονται διαπλα-

τύνσεις πεζοδρομίων, και μέχρι την πλησιέστερη διάβαση πεζών αλλά και κατά 

μήκος επιλεγμένων διαδρομών στις οποίες παρατηρείται παράνομη στάθμευση 

επί των πεζοδρομίων. (λεπτομέρεια 4, του Παραρτήματος της ΔΜΕΟ/Ο/3050 

ΦΕΚ Β' 2302/16.9.2013) 

 Αποξήλωση πινακίδων που καταργούνται ή αντικαθίσταται 

 Κατάργηση διαγραμμίσεων διαβάσεων πεζών που καταργούνται ή 

μεταφέρονται 

Ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή των παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις έχουν 

κατανεμηθεί ανά σχολείο ή σχολικό συγκρότημα. 

1. 18ο Δημοτικό, 17o  Νηπιαγωγείο 

1.1 Διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στις οδούς: 

 Γενναδίου αριστερά από  Αγ. Σαράντα μέχρι την Αρσάκειου και μετά την 

  Αρσάκειου, με εσοχές για στάθμευση και διαμόρφωση παρτεριών 

ενδιάμεσα, καθώς και  τοπικά  πριν από  τις διασταυρώσεις με τις 

Σαχτούρη, Ερμού και Αρσάκειου. 

 Αγ. Σαράντα δεξιά προς Ευξ. Πόντου, πριν από την Ευξ. Πόντου, 

μπροστά από  το  2ο Νηπιαγωγείο και 7ο Δημοτικό Ν. Σμύρνης. 

1.2 Κατασκευάζονται διαβάσεις πεζών με διαφορετικό τύπο οδοστρώματος 

στην οδό: 

 Γενναδίου πριν τη Σαχτούρη και από τις διασταυρώσεις με τις Σαχτούρη, 

Ερμού και  Αρσάκειου. 

1.3 Κατασκευάζεται κιγκλίδωμα: 

  Αγ. Σαράντα δεξιά προς την Ευξ. Πόντου (50 μ.) 

1.4 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 40 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα: 

- Αγ. Σαράντα προς Γενναδίου δεξιά μετά την Ευξ. Πόντου και πριν τη Γενναδίου 
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- Αγ. Σαράντα προς Ευξ. Πόντου δεξιά πριν το Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα: 

- Γενναδίου αμφίπλευρα μετά την Ύδρας 

- Ερμού και Αρσάκειου δεξιά πριν την έξοδο στη Γενναδίου 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών): 

- Μυτιλήνης αριστερά στην έξοδο προς Αρσάκειου 

Π-21 (διάβαση πεζών) με διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Γενναδίου δεξιά πριν από τις Σαχτούρη, Ερμού και Αρσάκειου με κατάργηση 

της  διαγράμμισης μεταξύ Σαχτούρη και Ερμού 

Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7:30-8:30  ΚΑΙ 12:45- 13:45" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες οδοστρώματος 

για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 

- Γενναδίου αριστερά στην αρχή των εσοχών μετά την Αγ. Σαράντα και μετά την 

Ερμού 

1.5 Καταργούνται οι υπάρχουσες πινακίδες: 

- Αγ. Σαράντα δύο Ρ-32 μετά την Ευξ. Πόντου και πριν τη Γενναδίου 

- Γενναδίου Ρ-40 δεξιά μετά τη Σαχτούρη, Ρ-40 αριστερά στο ύψος της Ερμού, 

Κ-16  αριστερά μετά την Αρσάκειου 

2. 8ο  Δημοτικό 

2.1 Διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στις οδούς: 

 Πελοποννήσου δεξιά από Αγ. Σπυρίδωνος μέχρι μετά την Ρ. Κέννεντυ, 

με εσοχή για   στάθμευση. 

 Ρ. Κέννεντυ τοπικά αριστερά μετά την Πελοποννήσου, πριν και μετά την 

Πριάμου 

 Απ. Παύλου τοπικά δεξιά μετά την Πριάμου 

2.2 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 
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Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα αμφίπλευρα: 

- Αγ. Σπυρίδωνος πριν από την Πελοποννήσου 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) αμφίπλευρα: 

- Σουρή πριν από την Ρ. Κέννεντυ, στην Ρ. Κέννεντυ πριν από τη Σουρή, στην 

 Πελοποννήσου πριν από την Αγ. Σπυρίδωνος (αριστερά) 

- Πριάμου πριν από τις Ρ. Κέννεντυ και Αγ. Σπυρίδωνος 

Π-21 (διάβαση πεζών) αμφίπλευρα με φωτεινή σηματοδότηση (αναλάμπον 

κίτρινο) και  διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Στην Πριάμου μετά τη Ρ. Κέννεντυ 

Π-21 (διάβαση πεζών) αμφίπλευρα με διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Παπάγου μετά την Απ. Παύλου και πριν από την 25ης Μαρτίου 

Π-21 (διάβαση πεζών) αριστερά με διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Πριάμου πριν από την Απ. Παύλου  

- Πελοποννήσου μετά την Αγ. Σπυρίδωνος 

2.3 Διάβαση πεζών με διαγράμμιση: 

- Πελοποννήσου πριν από τη Ρ. Κέννεντυ 

- Ρ. Κέννεντυ πριν από την Πριάμου 

- Αγ. Σπυρίδωνος στην είσοδο από Πριάμου 

 Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7:30-8:30  ΚΑΙ 12:45- 13:45" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες 

οδοστρώματος για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 

- Πελοποννήσου δεξιά στην αρχή της εσοχής μετά την Αγ. Σπυρίδωνος 

- Σουρή δεξιά μετά τη Ρ. Κέννεντυ 

2.4 Καταργούνται οι υπάρχουσες πινακίδες: 

- Αγ. Σπυρίδωνος πριν την Πελοποννήσου Κ-16 δεξιά 

- Σουρή Κ-15 με Ρ-32 και Π-21, Ρ-40 δεξιά, Κ-15 και Ρ-40 αριστερά. 
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2.5 Καταργείται η διάβαση πεζών: 

- Σουρή μεταξύ Ρ.Κέννεντυ και Αγ. Σπυρίδωνος 

 

3. 1ος Παιδικός Σταθμός 

3.1 Διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στην οδό: 

 Βεργίνας δεξιά από Σκοπέλου προς και μέχρι Ειρήνης 

3.2 Κατασκευάζεται πεζοδρόμιο στην οδό: 

 Βεργίνας δεξιά από Ειρήνης προς Σκοπέλου σε τμήμα μεταξύ Ειρήνης 

και  Δερβενακίων 

3.3 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα: 

- Στη Βεργίνας από Ηπείρου πριν τη Σκοπέλου δεξιά 

- Στη Βεργίνας από Ειρήνης πριν τη Δερβενακίων δεξιά 

 Π-21 (διάβαση πεζών) αμφίπλευρα στις αντίθετες κατευθύνσεις με διαγράμμιση 

διάβασης  πεζών: 

- Στη Βεργίνας στο ύψος της Δερβενακίων 

3.4 Διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Στη Βεργίνας μετά τη Σκοπέλου από Ηπείρου 

3.5 Κατάργηση διάβασης πεζών: 

- Στη Σκοπέλου μεταξύ Βεργίνας και Βελεστίνου 

 Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7:30-8:30  ΚΑΙ 11:30- 12:30" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες 

οδοστρώματος για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 

- Στη Σκοπέλου μετά τη Βεργίνας με Πρ-4α (αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-39) 

- Στη Σκοπέλου πριν την απόληξη του πεζοδρόμου της πλατείας με Πρ-4β (τέλος 

ισχύος  πινακίδας Ρ-39) 
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3.6 Καταργούνται οι υπάρχουσες πινακίδες: 

- Στη Βεργίνας δεξιά από Ειρήνης πριν τη Σκοπέλου Ρ-40 

- Στη Σκοπέλου μεταξύ Βεργίνας και Βελεστίνου Κ-10 

  

4. 3ο Γυμνάσιο 

4.1 Διαπλατύνεται το πεζοδρόμιο στην οδό: 

 Βελεστίνου αριστερά από Πέλλης μέχρι Ευρυτανίας 

4.2 Κατασκευάζεται κιγκλίδωμα: 

 Βελεστίνου αριστερά από Πέλλης μέχρι Ευρυτανίας, μετά από τη 

διάβαση 

4.3 Κατασκευάζεται διάβαση πεζών με διαφορετικό οδόστρωμα στην οδό: 

 Βελεστίνου μετά την Πέλλης 

4.4 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα αμφίπλευρα: 

 Βελεστίνου μεταξύ Κάλβου και Πέλλης 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) αμφίπλευρα: 

 Ευρυτανίας πριν από τη Βελεστίνου 

Π-16 (διάβαση πεζών) εκατέρωθεν στην οδό: 

 Βελεστίνου μετά την Πέλλης  

4.5 Διάβαση πεζών με διαγράμμιση: 

- Στη Σκοπέλου μετά τη Βελεστίνου 

 5. 9ο  Δημοτικό- 9ο Νηπιαγωγείο 

5.1 Διαπλατύνεται το πεζοδρόμιο στις οδούς: 

 Γωνία Καρουτάδων και Μακρυγιάννη, από Πόντου μετά τη 

Μακρυγιάννη αριστερά 

5.2 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 
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Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα αμφίπλευρα: 

- Στην είσοδο της Κατσίμπα από Αγ. Κων/νου & Ελένης 

- Στη Μακρυγιάννη πριν από τη Δωριέων 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) αμφίπλευρα: 

- Στην Καρουτάδων πριν την Κατσίμπα 

- Στην Αγ. Κων/νου & Ελένης πριν την Κατσίμπα 

- Στη Σουλίου δεξιά πριν από τη Δωριέων στην κατεύθυνση προς Καρουτάδων 

Π-21 (διάβαση πεζών) αμφίπλευρα με διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Στην Αγ. Κων/νου & Ελένης μετά την Κατσίμπα 

- Στην Αγ. Κων/νου & Ελένης μετά τη Μακρυγιάννη 

- Στη Σουλίου πριν τη Δωριέων προς Πλουτάρχου και στις δύο κατευθύνσεις 

Π-21 (διάβαση πεζών) δεξιά με διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Στην Καρουτάδων μετά τη Μακρυγιάννη 

5.3 Διάβαση πεζών με διαγράμμιση: 

- Στη Μακρυγιάννη μετά την Πόντου  

Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7:30-8:30  ΚΑΙ 12:45- 13:45" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες οδοστρώματος 

για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 

- Στην είσοδο της Κατσίμπα από Αγ. Κων/νου & Ελένης δεξιά 

Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7:30-8:30  ΚΑΙ 11:30- 12:30" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες οδοστρώματος 

για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 

- Στη Μακρυγιάννη αριστερά μετά την Τριάντη με Πρ-4α (αρχή ισχύος πινακίδας 

Ρ-39) και  στη συνέχεια με Πρ-4β (τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-39) 

5.4 Καταργούνται οι υπάρχουσες πινακίδες: 
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- Στην Κατσίμπα Κ-16 δεξιά, Κ-16 αριστερά προς Δωριέων και Κ-16 και Ρ-32 

δεξιά προς Αγ.  Κων/νου & Ελένης 

- Στη Δωριέων μετά την Κατσίμπα αριστερά Κ-16 

- Στην Αγ. Κων/νου & Ελένης δεξιά μεταξύ Σουλίου και Κατσίμπα Π-21 και Κ-10 

6. 4ο Γυμνάσιο, 5ο  Δημοτικό, 5ο  Νηπιαγωγείο 

6.1 Κατασκευάζονται πεζοδρόμια στις οδούς: 

 Βεργίνας δεξιά από Ερεσού μέχρι Τεπελενίου, με διαπλάτυνση τοπικά 

πριν την  Τεπελενίου 

 Βεργίνας αριστερά πριν την Τεπελενίου, με διαμόρφωση της 

υφιστάμενης  ασφαλτοστρωμένης παρόδιας έκτασης 

6.2 Διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στις οδούς: 

 Βεργίνας δεξιά τοπικά μετά την Τεπελενίου 

6.3 Κατασκευάζεται κιγκλίδωμα: 

 Στην Ξάνθης δεξιά από το ύψος της Κονίτσης μέχρι την Τεπελενίου 

6.4 Κατασκευάζονται διαβάσεις πεζών με διαφορετικό τύπο οδοστρώματος 

στις οδούς: 

 Βεργίνας πριν την Τεπελενίου 

 Ξάνθης μετά τη Σπετσών και πριν την Τεπελενίου 

6.5 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα αμφίπλευρα: 

- Στη Βεργίνας μετά την Αετού 

- Στην Ξάνθης πριν από τη Σπετσών 

Π-21 (διάβαση πεζών) αμφίπλευρα με διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Στην Ξάνθης μετά τη Σπετσών 

- Στην Ξάνθης πριν την Τεπελενίου με κατάργηση της προηγούμενης 

- Στη Βεργίνας πριν από την Τεπελενίου (δεξιά) 
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Ρ-8 (κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις) με ένδειξη 

"ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7:30-8:30 ΚΑΙ 12:45- 14:30": 

- Στην είσοδο της Τεπελενίου από Βεργίνας 

Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7:30-8:30  ΚΑΙ 12:45- 14:30" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες οδοστρώματος 

για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 

- Στη Βεργίνας δεξιά από Ερεσού προς Τεπελενίου μετά την Ερεσού 

- Στη Βεργίνας δεξιά από Τεπελενίου προς Σπετσών μετά την Τεπελενίου με Πρ-

4α (αρχή  ισχύος πινακίδας Ρ-39) και στη συνέχεια πριν τη Σπετσών με Πρ-4β 

(τέλος ισχύος πινακίδας  Ρ-39) 

6.6 Καταργούνται οι υπάρχουσες πινακίδες: 

- Στην  Ξάνθης δεξιά μεταξύ Ηλείας και Σπετσών Κ-16 με Κ-10 και Ρ-32, Κ-10 

- Στην Ξάνθης δεξιά μεταξύ Σπετσών και Τεπελενίου Κ-15, Ρ-32, Κ-10, Κ-16, Ρ-

3,        αριστερά Ρ-40 

- Στην Ξάνθης δεξιά μεταξύ Τεπελενίου και Ερεσού Κ-16 με Κ-10 και Ρ-32 με 

αντίθετη φορά 

- Στη Βεργίνας δεξιά από Ερεσού προς Τεπελενίου Κ-16 

- Στην Τεπελενίου αριστερά από Βεργίνας, Κ-16 με Κ-10 και Ρ-32 

  

7. 12ο  Δημοτικό, 7ο  Νηπιαγωγείο 

7.1 Ανακατασκευάζεται το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος, 

συμπεριλαμβανομένων των  πεζοδρομίων, με διαφορετικού τύπου υλικό, 

στις οδούς: 

 Ευρώτα μεταξύ Αρχιεπ. Μακαρίου και Ερεχθέως 

 Αρχιεπ. Μακαρίου μεταξύ Λιδωρικίου και Ευρώτα 

7.2 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα αμφίπλευρα: 
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- Στην Ευρώτα μεταξύ Ειρήνης & Φιλίας και Μ. Μαυρογένους και μεταξύ 

Κέκροπος και  Ερεχθέως 

- Στην Αρχιεπ. Μακαρίου μεταξύ Μεθάνων και Ευρώτα 

- Στη Μ. Μαυρογένους μετά την είσοδο από Λιδωρικίου 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών): 

- Στη Λιδωρικίου στο ρεύμα προς Δελφών δεξιά, μεταξύ Πάρου και Ελλησπόντου 

και πριν  από την Αρχιεπ. Μακαρίου 

- Στη Λιδωρικίου στο ρεύμα προς Πάρου δεξιά, μεταξύ Οδ. Ανδρούτσου και Αρχ. 

Μακαρίου  και μετά την Κέκροπος 

- Στη Δελφών στο ρεύμα προς Δράμας δεξιά μεταξύ Λιδωρικίου και Δεδούση και 

στο ρεύμα  προς Λιδωρικίου στο ύψος της Ρούμελης 

Π-21 (διάβαση πεζών) αμφίπλευρα με διαγράμμιση διάβασης πεζών: 

- Στη Λιδωρικίου μεταξύ Ειρήνης & Φιλίας και Ελλησπόντου, στη συμβολή της 

Κισσάμου,  μεταξύ Γερολιμένος και Πύργου Θήρας και στη συμβολή των Ματρόζου 

και Μακρυγιάννη 

Ρ-8 (κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις) με ένδειξη 

"ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7:30-8:30 ΚΑΙ 12:45- 13:45": 

- Στην Ευρώτα στις δύο εισόδους του τμήματος μεταξύ Ερεχθέως και Αρχιεπ. 

Μακαρίου 

- Στην Αρχιεπ. Μακαρίου στις δύο εισόδους του τμήματος μεταξύ Ευρώτα και 

Λιδωρικίου 

 Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7:30-8:30   ΚΑΙ 12:45- 13:45" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ" με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες οδοστρώματος 

για το μήκος που  ισχύει η απαγόρευση: 

- Στην Αρχιεπ. Μακαρίου δεξιά μετά τη συμβολή της Μεθάνων 

- Στην Ερεχθέως δεξιά μετά την Ευρώτα 

Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7:30-8:30  ΚΑΙ 11:30- 12:30" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και ανακλαστήρες οδοστρώματος 

για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 
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- Στην Ευρώτα δεξιά από Ειρήνης & Φιλίας προς Μ. Μαυρογένους 

7.3 Καταργούνται οι υπάρχουσες πινακίδες: 

- Στην Ευρώτα από Κέκροπος προς Ερεχθέως δεξιά Κ-16 και Ρ-32 

8. Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο 

8.1 Ανακατασκευάζεται το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος, 

συμπεριλαμβανομένων των  πεζοδρομίων, με διαφορετικού τύπου υλικό, 

στην οδό: 

 ΄Ανδρου μεταξύ Αιγίνης και Ρεθύμνης 

8.2 Εγκαθίστανται νέες πινακίδες: 

Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής μετακίνησης παιδιών) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 

χλμ./ώρα)  μεγάλου μεγέθους με κίτρινο περίγραμμα αμφίπλευρα: 

- Στην Αιγίνης πριν από την ΄Ανδρου 

- Στη Ρεθύμνης πριν από τη Λογοθετίδη 

8.3 Διάβαση πεζών με διαγράμμιση: 

- Στη Ρεθύμνης μετά τη Λογοθετίδη με κατάργηση της προηγούμενης πριν τη 

Λογοθετίδη 

Ρ-8 (κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις) με ένδειξη 

"ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7:30-8:30 ΚΑΙ 11:30-13:45" και "ΕΚΤΟΣ/ 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ-  ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ": 

- Στην ΄Ανδρου στην είσοδο από Αιγίνης προς Ρεθύμνης  

- Στην ΄Ανδρου στην είσοδο από Ρεθύμνης προς Αιγίνης 

Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) με ένδειξη "ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

7:30-8:30  ΚΑΙ 11:30- 13:45" και Πρ-17 με ένδειξη "ΕΚΤΟΣ/ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ- 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"  με συνεχή διαγράμμιση και  ανακλαστήρες οδοστρώματος 

για το μήκος που ισχύει η  απαγόρευση: 

- Στην ΄Ανδρου δεξιά από Ρεθύμνης 

8.4 Καταργούνται οι υπάρχουσες πινακίδες: 

- Στην Αιγίνης δεξιά Κ-16 

- Στη Ρεθύμνης δεξιά Κ-16 
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9. 8ο Νηπιαγωγείο,  17ο Δημοτικό 

9.1 Διαπλατύνονται τα πεζοδρόμια στις οδούς: 

 Φλέμιγκ δεξιά από Πριάμου μέχρι Παπάγου 

9.2 Ανακατασκευάζονται τα πεζοδρόμια στις οδούς: 

 Φλέμιγκ αριστερά από Πριάμου μέχρι Παπάγου 

 Καλλιθέας εκατέρωθεν 

9.3 Κατάργηση υφισταμένων και τοποθέτηση νέων πινακίδων 

 Στην οδό Παπάγου: 

Καταργούνται δύο πινακίδες Ρ-30 (μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα) μετά από τις 

Παυσανίου και Καλλιθέας, μία Κ-16 (συχνή μετακίνηση παιδιών) μετά τη Φλέμινγκ, 

μία Κ-16 με Ρ-32 (συχνή μετακίνηση παιδιών και μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα), 

δύο Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) μετά την Τατάκη και μετά την Σοφ. 

Βενιζέλου, μία Ρ-55 (οδός αποκλειστικής κίνησης πεζών) και μία Ρ-49 

(υποχρεωτική κατεύθυνση εμπρός) πριν τη Σοφ. Βενιζέλου.  

 Τοποθετούνται εκατέρωθεν τρία ζεύγη πινακίδων Κ-16 με Ρ-32 (συχνή μετακίνηση 

παιδιών και  μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα) μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων Π x Υ 

( 0,70 x 1,50 μ.), σε                        κίτρινο φθορίζον υπόβαθρο μετά την Τατάκη και 

πριν από τις Καλλιθέας και Λυσάνδρου.  

 Τοποθετείται μία πινακίδα Π-21 (διάβαση πεζών) μετά την Φλέμινγκ αριστερά.  

Στην οδό Φλέμινγκ:  

 Καταργούνται οι πινακίδες Κ-15 (κίνδυνος από διάβαση πεζών) και Κ-16 με Ρ-32 

(συχνή  μετακίνηση παιδιών και μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα).  

 Τοποθετούνται εκατέρωθεν πινακίδες Κ-16 με Ρ-32 (συχνή μετακίνηση παιδιών 

και μέγιστη  ταχύτητα 30 χλμ./ώρα) μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων Π x Υ ( 0,70 x 

1,50 μ.), σε κίτρινο  φθορίζον υπόβαθρο μετά την Πριάμου.  

Τοποθετείται πινακίδα Π-21 (διάβαση πεζών) αριστερά πριν την Παπάγου.  

Στην οδό Καλλιθέας:  

Καταργείται η πινακίδα Κ-16 με Ρ-32 (συχνή μετακίνηση παιδιών και μέγιστη 

ταχύτητα 30 χλμ./ώρα).  

Τοποθετούνται εκατέρωθεν πινακίδες Κ-16 με Ρ-32 (συχνή κίνηση παιδιών και 

μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα) μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων Π x Υ ( 0,70 x 

1,50 μ.), σε κίτρινο φθορίζον υπόβαθρο πριν την Παπάγου.  

Στην οδό Σοφ. Βενιζέλου:  

Καταργούνται μία πινακίδα Ρ-39 (απαγορεύεται η στάθμευση) και μία Ρ-55 

(οδός αποκλειστικής κίνησης πεζών) πριν την Παπάγου, καθώς και μία Ρ-55 

(οδός αποκλειστικής κίνησης πεζών) μετά την Πριάμου.  
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Τοποθετείται πινακίδα Ρ-66 (ταυτόχρονη χρήση του διαδρόμου για κατηγορίες 

χρηστών αυτοκίνητα, ποδήλατα, πεζοί) με Ρ-32 (μέγιστη ταχύτητα 30 χλμ./ώρα) 

μετά την Παπάγου δεξιά.  

Στην οδό Πριάμου:  

Καταργείται μία πινακίδα Κ-16 με Ρ-32 (συχνή μετακίνηση παιδιών και μέγιστη 

ταχύτητα 30 χλμ./ώρα).  

Τοποθετούνται εκατέρωθεν πινακίδες Κ-16 με Ρ-32 (συχνή μετακίνηση παιδιών 

και μέγιστη ταχύτητα 40 χλμ./ώρα) μεγάλου μεγέθους, διαστάσεων Π x Υ ( 0,70 x 

1,50 μ.), σε κίτρινο φθορίζον υπόβαθρο πριν την Καλλιθέας και πριν την Φλέμινγκ.  

 9.4 Διάβαση πεζών με διαγράμμιση: 

Στην οδό Παπάγου: 

Πριν την Τατάκη, μετά την Φλέμιγκ, μετά την Καλλιθέας, μετά την Λυσάνδρου και 

πριν τη Σοφ. Βενιζέλου.  

Στην οδό Φλέμιγκ: 

Στην είσοδο από Πριάμου και πριν την Παπάγου. 

Στην οδό Καλλιθέας: 

Μετά την Παπάγου και πριν την Πριάμου. 

Στην οδό Σοφ. Βενιζέλου: 

Πριν την Παπάγου. 

Η υλοποίηση της ρύθμισης θα γίνει με εγκατάσταση σήμανσης σύμφωνα με την 

περιγραφή και τα σχέδια. Οι ποσότητες είναι: 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (τεμ.) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ 

Κ-15 1  

Κ-16 1  

Κ-16 & Ρ-32 μικρές 4  

Ρ-32 2 1 

Ρ-39 3  

Ρ-49 1  

Ρ-55 3  

Ρ-66  1 

Π-21  2 
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ΣΥΝ. 15 4 

 

Κ-16 & Ρ-32 μεγάλες  14 

 

ΣΤΥΛΟΙ (τεμ.) 

Φ 1 1/2" 3 

Φ 3" 14 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ (τ.μ.) 

Διαβάσεις πεζών (5,5x4x0,5μ.) 11 τ.μ. 

 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγίου Δημητρίου, για έντεχνη και καλή εκτέλεση. 

Η υλοποίηση της ρύθμισης θα γίνει με εγκατάσταση σήμανσης σύμφωνα με την 

περιγραφή και τα σχέδια.  

Η τροποποίηση της απαιτούμενης σήμανσης θα γίνει από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της 

κατασκευής του έργου και η απαιτούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση του 

έργου. 

Όλες οι οδοί που επηρεάζονται από τη ρύθμιση είναι τοπικές, αρμοδιότητας ΟΤΑ. Από 

τις Πριάμου και Παπάγου  διέρχονται οι λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΑ 112, 219 και 

816 ενώ από την Καλλιθέας και την Παπάγου η γραμμή Α της Δημοτικής Συγκοινωνίας. 

Το έργο επηρεάζει τις υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς και κατά συνέπεια απαιτείται 

σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ. 

Η διάταξη και η διαστασιολόγηση των διαμορφώσεων φαίνονται στα σχέδια που 

συνοδεύουν την έκθεση. 

Το έργο θα χρηματοδοθητεί από τον Κ.Α. 30.7333.03 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΠΤΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε>> 

 

 

Και β) τα σχετικά σχέδια που συνοδεύουν την παραπάνω τεχνική έκθεση στο οποίο 

αποτυπώνεται  η προτεινόμενη διαμόρφωση. 

 

    Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ν’ 

ΑΔΑ: ΨΨΗ3Ω63-41Δ



18 

 

αποφασίσουν σχετικά. 

     Η Επιτροπής Ποιόητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω,  μετά από 

συζήτηση :   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την 57/2021 μελέτη με τίτλο «Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 

2021», όπως αυτήν αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ε.Π.Ζ. , πήρε αύξοντα αριθμό 

42/07-09-2021 και υπογράφεται ως εξής: 

Η Πρόεδρος - Δήμαρχος                                                         Τα Μέλη 
Ανδρούτσου Μαρία                                                               Διαβολίτσης Σ. 

Συρράκος Ν. 

Βαμβακούσης Σ. 

        Καντζέλη Ε. 

        Σιουμπάλα Ο. 

        Αδαμοπούλου – Πούλου Α. 

Αβραμίδου Α. 

    Ακριβές  απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
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