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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α            

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2021   ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 Αριθμ.Απόφ. 71/2021 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Αλμωπίας 

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή σχολικού συγκροτήματος (2
ο
 Γυμνάσιο 

Αριδαίας, Γενικό Λύκειο Αριδαίας, Επαγγελματικό Λύκειο Αριδαίας, Εσπερινό Λύκειο 

Αριδαίας) της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας».(αριθ. 10/2021 

Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου Αλμωπίας) 

           

Σήμερα ημέρα  Τρίτη,   20 Ιουλίου   2021  και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας συνήλθε σε 

τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ υπ’ αριθ. 

18318/13-3-2020 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ55/Α΄/11-3-2020), του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της με αριθ. εγκυκλίου 163/29-5-2020 ΥΠΕΣ,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 12535/16-7-2021,  η οποία διανεμήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10  της από 11-3-2020 ΠΝΠ, στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους Κοινοτήτων. 

Διαπιστώθηκε  πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27)  μελών συμμετείχαν τα δέκα 

εννέα (19)   μέλη:  

         ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1.   Βέσκος Δημήτριος  - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

2.  Κετικίδης Ιωάννης  

3.  Σέλκος Ιωάννης 

4.  Νάνου Πολυξένη 

5.  Γιάντσης Δημήτριος 

6.  Χατζηγιαννίδης Χρήστος 

7.  Λιούγας Δημήτριος 

8.   Χατζηδημητρίου Αθανάσιος 

9. Ασβεστόπουλος Δημήτριος 

10.   Αμπάρη Γεωργία 

11. Προκοπίδης Ευάγγελος  

12.   Τσαρκνιάς Πέτρος 

13.   Μπίνος Δημήτριος 

14.   Γεωργίου Χρήστος 

15.   Αβραμίκας Στέφανος 

16.   Νιβουρλής Χρήστος 

17.   Μπίνας Ιωάννης 

18.   Δόντσος Χρήστος 

19.   Αναστασιάδης Σταύρος 

      

  ΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Παλίκογλου Αικατερίνη 

2. Μήνου Χρήστος 

3. Παρούτογλου Νικόλαος 

4. Μήντσης Νικόλαος 

5. Λαζάρου – Παπαδοπούλου Σταυρούλα 

6. Τσάνταλης Παρασκευάς  

7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

8. Λεμονίδης Γεώργιος 
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Στη  δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος Αλμωπίας, κ. Μπάτσης Χρήστος, ο Γενικός 

Γραμματέας Δήμου Αλμωπίας, κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος καθώς και  η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. 

Μεταμόρφη, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέφερε ότι οι απουσίες των κ.κ. Μήνου Χρήστου, Παρούτογλου Νικολάου, Θεοδωρίδη 

Αναστασίου,  Λεμονίδη Γεωργίου, Μήντση Νικολάου και Λαζάρου-Παπαδοπούλου Σταυρούλας  είναι 

δικαιολογημένες.  

Μετά την ψήφιση του μοναδικού θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από την συνεδρίαση η κα Αμπάρη 

Γεωργία. 

Οι κ.κ. Μπίνος Δημήτριος, Αβραμίκας Στέφανος, Γεωργίου Χρήστος, Μπίνας Ιωάννης, Νιβουρλής Χρήστος 

αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 11
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 10
ο
 θέμα ημερήσιας   

διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Κετικίδη Ιωάννη ο οποίος   έθεσε υπόψη των 

μελών τα παρακάτω σχετικά, τα οποία τα μέλη έλαβαν γνώση σε ηλεκτρονική μορφή:  

1. Την με αριθ. 10/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Αλμωπίας εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης της  

Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Αλμωπίας «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή 

σχολικού συγκροτήματος (2
ο
 Γυμνάσιο Αριδαίας, Γενικό Λύκειο Αριδαίας, Επαγγελματικό Λύκειο 

Αριδαίας, Εσπερινό Λύκειο Αριδαίας) της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας».   

2. Την ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (2
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΡΙΔΑΙΑΣ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» όπως συντάχθηκε από το 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας τον Ιούνιο του 2021 

3. Αριθ. 7/2021 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ.  Αριδαίας με τίτλο «Γνωμοδότηση σύμφωνης γνώμης σχετικά 

με τις διαμορφώσεις επί της οδού Λοχαγού Πασσιά στην πόλη της Αριδαίας» 

4. Το με αριθ. πρωτ. 887/17-6-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλμωπίας με τίτλο : 

“Βεβαίωση Χρήσεων Γης” 

5. Το με αριθ. πρωτ. 1491/20-12-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αλμωπίας με τίτλο : 

“Βεβαίωση Χρήσεων Γης και όρων δόμησης” 

6. Το με αριθ. πρωτ. 2501/10/51-α έγγραφο του Α.Τ.Αριδαίας με τίτλο : «Απάντηση για χορήγηση 

στοιχείων οδικών συμβάντων στην πόλη της Αριδαίας» 

7. Το με αριθ. πρωτ. 5/214/27-4-2021 του Προέδρου ΚΤΕΛ Ν.ΠΕΛΛΑΣ με τίτλο : «Χορήγηση σύμφωνης 

γνώμης σχετικά με τις διαμορφώσεις επί της οδού Λοχαγού Πασσιά στην πόλη της Αριδαίας» 

8. Το ΣΧΕΔΙΟ 1 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας με Θέμα Σχεδίου : «Υφιστάμενη 

Κυκλοφοριακή Ρύθμιση» για το έργο «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας για την πρόσβαση των μαθητών  στα 

σχολεία 2 Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ & Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας». 

9. Το ΣΧΕΔΙΟ 2 του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας με Θέμα Σχεδίου : «Προτεινόμενη 

Κυκλοφοριακή Ρύθμιση» για το έργο «Μελέτη Οδικής Ασφάλειας για την πρόσβαση των μαθητών  στα 

σχολεία 2 Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ & Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας». 

 

Κατόπιν ο κ. Κετικίδης Ιωάννης συνέχισε την εισήγηση του,  περιγράφοντας αναλυτικά την Μελέτη Οδικής 

Ασφάλειας για την πρόσβαση των μαθητών  στα σχολεία 2 Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ & Εσπερινό ΕΠΑΛ Αριδαίας.  

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση με ερωτήσεις και προτάσεις  των μελών, όπου μεταξύ άλλων 

τοποθετήθηκαν ο κ. Τσαρκνιάς Πέτρος και ο κ. Προκοπίδης Ευάγγελος οι οποίοι ανέλυσαν τις απόψεις τους   όπως 

καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθ. 9/2021 συνεδρίασης Δ.Σ. και στην συνέχεια ο κ. 

Κετικίδης έδωσε τις σχετικές διευκρινήσεις. 

Βάσει των ανωτέρω,   ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.  

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, τις προτάσεις των μελών του Δ.Σ., τα 

παραπάνω σχετικά έγγραφα καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, έτσι όπως 

αντικαταστάθηκαν με τον Ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  

         
Αποφασίζει ομόφωνα 

  
Εγκρίνει την Μελέτη των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων του Δήμου Αλμωπίας με τίτλο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στην περιοχή σχολικού συγκροτήματος (2
ο
 Γυμνάσιο Αριδαίας, Γενικό Λύκειο Αριδαίας, Επαγγελματικό Λύκειο 

Αριδαίας, Εσπερινό Λύκειο Αριδαίας) της κοινότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας» επί της οδού Λοχαγού 

Πασσιά, στην Αριδαία, όπως απεικονίζονται στα συνοδευτικά σχεδιαγράμματα της με αριθ.πρωτ.:11164/25-06-2021 

εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με την αριθ. 10/2021 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ Δήμου 

Αλμωπίας, ως εξής:  
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1. Τη διαμόρφωση μίας συνεχούς και ανεμπόδιστης ζώνης κίνησης πεζών πλάτους 2,40μ. χωρισμένης 

εσωτερικά σε επιμήκεις άξονες, οι οποίοι με τη σειρά τους διαιρούνται σε επιμέρους πλατώματα και 

πληρώνονται με διαφορετικά υλικά, τα οποία εναλλάσσονται με έναν αυτοσχέδιο ρυθμό που αντιστοιχεί στη 

σηματοδότηση των διαφορετικών χρήσεων. 

2. Τη διαμόρφωση ζώνης πρασίνου που παρεμβάλλεται μεταξύ του οδοστρώματος και της ζώνης κίνησης 

πεζών, με κυμαινόμενο πλάτος ανάλογα με το πλάτος της οδού και περιλαμβάνει τις θέσεις στάθμευσης 

οχημάτων. Η ζώνη αυτή πληρώνεται άλλοτε με φυτικό χώμα, δενδροστοιχίες και φυτεύσεις αρωματικών, 

άλλοτε με βοτσαλόπλακες ή διάτρητο κυβόλιθο επί χώματος δημιουργώντας χώρους ανάπαυσης με 

καθιστικά. Όλος ο αστικός εξοπλισμός τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά της ζώνης διέλευσης πεζών, στο 

όριο με τη ζώνη πρασίνου, τα φωτιστικά όπως και οι κάδοι, ακολουθούν το ρυθμό αυτό. 

3. Την κάθετη και οριζόντια σήμανση των οδών. Τόσο η σήμανση όσο και ο φωτισμός μίας οδού λειτουργούν 

ως προειδοποιήσεις στον οδηγό για αλλαγή της οδικής του συμπεριφοράς και είναι απαραίτητα στοιχεία για 

την ενημέρωσή του όταν εισέρχεται σε περιοχή όπου ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, όπως αυτοί της 

ελάττωσης ταχύτητας και της ήπιας κυκλοφορίας. Τόσο η κάθετη όσο και η οριζόντια σήμανση θα πρέπει να 

είναι ορατή και ευδιάκριτη τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κάθετη και 

οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: 

-  Διαγράμμιση του οδοστρώματος έξω από τις εξόδους των σχολείων με ειδική βαφή. 

- Τοποθέτηση προστατευτικού εμποδίου σχήματος ‘’Π’’, διαστάσεων 3,00 x 0,80μ. (όπως απεικονίζεται στο Σχ. 2 και 

στη λεπτομέρεια που επισυνάπτεται στη μελέτη), έξω από όλες τις εξόδους όπου δεν υπάρχουν. 

- Βαφή του οδοστρώματος με τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (Ζιγκ-Ζαγκ), για απαγόρευση στάθμευσης μήκους 5,00μ. 

ένθεν και ένθεν της κάθε διαγράμμισης του οδοστρώματος (όπως απεικονίζεται στο Σχ. 2). 

-  Πινακίδα Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), μαζί με πινακίδα Πρ-4α
 
(Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-40, που 

τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού) στην αρχή της τεθλασμένης κίτρινης γραμμής.  

   Πινακίδα Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), μαζί με πινακίδα Πρ-4γ
 
(Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-40, που 

τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού) στη τέλος της τεθλασμένης κίτρινης γραμμής.  

   Οι παραπάνω πινακίδες τοποθετούνται σε όλες τις διαγραμμίσεις με τεθλασμένη κίτρινη γραμμή που βρίσκονται 

ένθεν και ένθεν των διαγραμμίσεων του οδοστρώματος.  

-  Συνδυαστική σχολική πινακίδα Κ-16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) και πινακίδα Ρ-32 (Μέγιστη ταχύτητα 

30 χλμ/ώρα), οι οποίες θα τοποθετηθούν στις θέσεις που απεικονίζονται στο Σχ. 2. 

-  Πινακίδα Ρ-37 (Τέλος ορίου ταχύτητας που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (πχ 30) χλμ/ώρα) τοποθετείται 

στις ανάλογες θέσεις στην αντίθετη κατεύθυνση για τέλος της επιβολής μεγίστου ορίου 30 χλμ/ώρα στη ζώνη επιρροής του 

σχολικού συγκροτήματος. 

-  Πινακίδα Π-21 (Διάβαση πεζών) τοποθετούνται σε όλες τις διαβάσεις. 

-  Πινακίδα Κ-15 (Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών) τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 75μ. από τις προτεινόμενες 

διαβάσεις πεζών. 

-   Πινακίδα Π-31 (Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης). 

-  Διαγράμμιση επί του οδοστρώματος για τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων. 

 

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την έγκρισή της, τη δημοσίευση στο ΦΕΚ και την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αριθμό   71/2021 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

  (υπογραφή)    

Ακριβές Απόσπασμα 

Αριδαία  20-7-2021 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 (υπογραφές) 
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