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Από το πρακτικό της αριθµ. 21/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης
Αριθµ. Απόφασης. 55/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Περί  τοποθέτησης  επιβραδυντών  ταχύτητας  στις  οδούς  Αντιαεροπορικών  και  Π.Μελά  της  ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέου Ρυσίου.

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  07η  ∆εκεµβρίου  2016  ηµέρα  της

εβδοµάδας  Τετάρτη  και ώρα 13:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 42156/02-12-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής

που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε

σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Καρκατζούνης Θεοφάνης

2. Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος 2.Ζελιλίδης ∆αµιανός

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Τιτέλης Κωνσταντίνος

5. Σαραφιανός  Χρήστος

6. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου,  Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το
παραπάνω  θέµα (2ο  ηµερήσιας διάταξης),  είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1Β.ν του άρθρου 73
του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) οι δηµοτικές και

κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές  αποφάσεις, στο
πλαίσιο  της  κείµενης  νοµοθεσίας  …  για  τη  ρύθµιση  της  κυκλοφορίας,  των  µονοδροµήσεων  και

κατευθύνσεων  της  κυκλοφορίας,  τον  προσδιορισµό  και  τη  λειτουργία  των  χώρων  στάθµευσης  των
οχηµάτων,  καθώς  και  για  την  τοποθέτηση  και  λειτουργία  µετρητών  ή  εγκαταστάσεων  ρύθµισης  της
στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Την  έκδοση  των  τοπικών  κανονιστικών  αποφάσεων  των  ∆ήµων  εισηγείται  στο  δηµοτικό  συµβούλιο  η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή οικισµού, η
Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  διαµορφώνει  την  εισήγησή  της,  µετά  από  γνώµη  του  οικείου  τοπικού

συµβουλίου.
Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  έθεσε   υπόψη  των  µελών  της  Επιτροπής   την  αριθµ.  19/2016  απόφαση-
γνωµοδότηση  του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Νέου  Ρυσίου,  µε  την  οποία  το  συµβούλιο

εισηγείται:
1.  υπέρ  της  τοποθέτησης  ενός  (1)  µειωτήρα  ταχύτητας  (σαµαράκι)  µόνο  στο  τµήµα  της  οδού

Αντιαεροπορικών, στη θέση Γ της αεροφωτογραφίας 1 της συνηµµένης µελέτης
2. κατά της τοποθέτησης µειωτήρα ταχύτητας επί της οδού Π.Μελά 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  είπε  ότι  σύµφωνα µε  την υπ.  αρ.  49886/08-12-2014 εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας  του  ∆ήµου,  σε  συνδυασµό  µε  τη  γνωµοδότηση  της  Τεχνικής  Συµβούλου  και  την  υπ.

αριθµ.41/2014 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διαλαµβάνονται τα παρακάτω : 

Με  τις  υπ  αριθµ.  31686/12-08-2014  και  31842/13-08-2014  αιτήσεις  του  κ.  Κρυστάλλη  και  του  κ.  Α.

Παναγιωτόπουλου ζητήθηκε η τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωµένων µειωτήρων ταχύτητας (σαµαράκια)
στην οδό Αντιαεροπορικών του αγροκτήµατος Νέου Ρυσίου και µε την αριθµ. 15251/23-04-2014 αίτηση του



κ. Ν. Χιλιτίδη και άλλων πολιτών, ζητήθηκε η τοποθέτηση τριών εγκάρσιων υπερυψωµένων µειωτήρων
ταχύτητας στην οδό Π. Μελά του οικισµού Νέου Ρυσίου.

Άποψη της υπηρεσίας είναι:
α. για την οδό Αντιαεροπορικών του Αγροκτήµατος του Ν. Ρυσίου και συγκεκριµένα για το τµήµα που αρχίζει

από την επαρχιακή οδό 30 και κατευθύνεται προς το αγρόκτηµα µε κατεύθυνση προς βορρά, υπενθυµίζεται ότι ο
∆ήµος, µε σχετικές Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχει ήδη τοποθετήσει τέσσερις επιβραδυντές ταχύτητας.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32219/19.8.2014 έγγραφο ο ∆ήµος ζήτησε την άποψη του Τµήµατος Τροχαίας Θέρµης, το

οποίο, µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 2501/10/411-α/3.10.2014 έγγραφο,  γνωµοδότησε θετικά για την τοποθέτηση του
επιβραδυντή ταχύτητας.

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 41/2014 µελέτη του Τµήµατος Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Θέρµης, η οδός Αντιαεροπορικών δεν περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις στις οποίες απαγορεύεται η

τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας, σύµφωνα µε την παρ. Β.1.1. της υπ’ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31.7.13
(ΦΕΚ 2302 Β/16.9.13) Υπουργικής Απόφασης, αφού:

1. ∆εν είναι Αυτοκινητόδροµος, εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο.

2. ∆εν βρίσκεται πάνω σε γέφυρα ή σε σήραγγα, και

3. ∆εν  αποτελεί  καταληκτική  οδό  προσπέλασης  ασθενοφόρων  ή  πυροσβεστικών  οχηµάτων  προς
Νοσοκοµεία/Νοσηλευτικά ιδρύµατα ή πυροσβεστικούς σταθµούς/ χώρους πρασίνου αντίστοιχα.

Επίσης, καλύπτονται οι προϋποθέσεις της παρ. Β.1.2 της ανωτέρω Υ.Α., αφού:
1. Η οδός εξυπηρετεί αποκλειστικά την τοπική κυκλοφορία του Αγροκτήµατος του Ν. Ρυσίου και των

κατοικιών που βρίσκονται σ’ αυτό.
2. Μπορεί να εφαρµοστεί στην οδό το όριο ταχύτητας των 30 χλµ./ώρα, και
3. Η οδός έχει µήκος 100 µ. για ταχύτητα 30 χλµ./ώρα και έχει κλίση µικρότερη του 4%.

Από  τις  µετρήσεις  ταχύτητας  σηµείου  που  διεξήχθησαν  στην  οδό,  στο  πλαίσιο  της  υπ’ αριθ.  41/2014
µελέτης, συµπεραίνεται ότι τα οχήµατα που κινούνται στην οδό Αντιαεροπορικών δεν αναπτύσσουν µεγάλες

ταχύτητες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το πλάτος της οδού, σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό
βαρέων οχηµάτων, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µεγάλων ταχυτήτων.

Με βάση:
α. τις προτάσεις της υπ’ αριθ. 41/2014 µελέτης του Τµήµατος Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου,
β. την κάλυψη των προϋποθέσεων της Υ.Α. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/ 31.7.2013,

γ. τη θετική γνωµοδότηση του Τµήµατος Τροχαίας Θέρµης,

και παρά το γεγονός ότι  δεν αναπτύσσονται µεγάλου µεγέθους ταχύτητες, επειδή το υπό εξέταση οδικό

τµήµα βρίσκεται σε περιοχή η οποία προβλέπεται ως ζώνη οικιστικής ανάπτυξης για την περιοχή του Ν.
Ρυσίου, στην οποία έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται κατοικίες, και µε δεδοµένο ότι η τοποθέτηση των
επιβραδυντών  ταχύτητας  σε  άλλα  σηµεία  της  οδού  είχε  το  επιθυµητό  αποτέλεσµα,  προτείνεται  να

τοποθετηθεί  ένας  (1)  επιβραδυντής  ταχύτητας  στο  τµήµα  της  οδού  Αντιαεροπορικών,  στη  θέση  Γ  της
αεροφωτογραφίας 1 της συνηµµένης µελέτης, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Θα είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τις  προδιαγραφές των παρ. Β.1.3,  Β.1.4 και Β.1.5 της ΥΑ
∆ΜΕΟ/Ο/3050/31.7.2013.

2. Η θέση του θα καλύπτει τις αποστάσεις της παραγράφου Β.1.2 της ανωτέρω Υ.Α.
3. Θα τοποθετηθεί η κατάλληλη κατακόρυφη σήµανση, που προβλέπεται από την παρ. Β.1.6 της ανωτέρω

Υπουργικής Απόφασης, δηλαδή προειδοποιητική πινακίδα Κ-10 και ρυθµιστική πινακίδα Ρ-32, που θα

υποδεικνύει όριο ταχύτητας 30 χλµ./ώρα.

β. για την οδό Οδό Π. Μελά και συγκεκριµένα για το τµήµα της οδού, µεταξύ της οδού Κωνσταντινουπόλεως

και του αγροκτήµατος Ν. Ρυσίου, δηλαδή µεταξύ των οικοδοµικών τετραγώνων 8/9 και 35, ο ∆ήµος ζήτησε µε το
υπ’ αριθ. πρωτ. 17071/2.5.2014 έγγραφο την άποψη του Τµήµατος Τροχαίας Θέρµης, το οποίο, µε το υπ’ αριθ.
πρωτ.  2501/10/407-α/29.5.2014  έγγραφο,  γνωµοδότησε  ,  καταρχήν  αρνητικά  για  την  τοποθέτηση  του

επιβραδυντή ταχύτητας, προτείνοντας την τοποθέτηση πινακίδων επιβολής ορίου ταχύτητας στην οδό.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 41/2014 µελέτη του Τµήµατος Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

∆ήµου  Θέρµης,  η  οδός  Π.  Μελά  δεν  περιλαµβάνεται  στις  περιπτώσεις  στις  οποίες  απαγορεύεται  η
τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας, σύµφωνα µε την παρ. Β.1.1. της υπ’ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31.7.2013

(ΦΕΚ 2302 Β/16.9.2013) Υ.Α., αφού:
1. ∆εν είναι Αυτοκινητόδροµος, εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο.
2. ∆εν βρίσκεται πάνω σε γέφυρα ή σε σήραγγα, και

3. ∆εν  αποτελεί  καταληκτική  οδό  προσπέλασης  ασθενοφόρων  ή  πυροσβεστικών  οχηµάτων  προς
Νοσοκοµεία/Νοσηλευτικά ιδρύµατα ή πυροσβεστικούς σταθµούς/ χώρους πρασίνου αντίστοιχα.

Ωστόσο, καλύπτονται µερικώς οι προϋποθέσεις της παρ. Β.1.2 της ανωτέρω Υ.Α., αφού:



1. Η οδός εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την τοπική κυκλοφορία οχηµάτων του οικισµού Ν. Ρυσίου και της
ευρύτερης περιοχής του, και

2. Μπορεί να εφαρµοστεί στην οδό το όριο ταχύτητας των 30 χλµ./ώρα,

αλλά, η τρίτη προϋπόθεση της παρ. Β.1.2 καλύπτεται µερικώς, αφού η οδός δεν έχει  µήκος 100 µ. για

ταχύτητα 30 χλµ./ώρα, ενώ έχει κλίση µικρότερη του 4%.

Από  τις  µετρήσεις  ταχύτητας  σηµείου  που  διεξήχθησαν  στην  οδό,  στο  πλαίσιο  της  υπ’ αριθ.  41/2014
µελέτης,  συµπεραίνεται  ότι  τα  οχήµατα  που  κινούνται  στην  οδό  Π.  Μελά,  βορείως  της  οδού

Κωνσταντινουπόλεως, δεν αναπτύσσουν µεγάλες ταχύτητες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα οχήµατα
που κινούνται στην κατεύθυνση από Στ. Βεζυρτζή προς Κωνσταντινουπόλεως, µειώνουν την ταχύτητά τους

πριν την οδό Κωνσταντινουπόλεως, στην πρόσβαση της οποίας υπάρχει πινακίδα  STOP, προκειµένου να
παραχωρήσουν  προτεραιότητα  στα  οχήµατα  που  κινούνται  στην  οδό  Κωνσταντινουπόλεως.  Στην

κατεύθυνση από Κωνσταντινουπόλεως προς  Στ.  Βεζυρτζή,  τα οχήµατα δεν έχουν επαρκή χρόνο για να
αναπτύξουν ταχύτητα, επειδή προέρχονται από αριστερή ή δεξιά στρέφουσα κίνηση, ή από ευθεία κίνηση,
έχοντας σταµατήσει στο STOP που υπάρχει στην απέναντι πρόσβαση της οδού Π. Μελά.

Με βάση τις προτάσεις της υπ’ αριθ. 41/2014 µελέτης του Τµήµατος Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου, δεν προτείνεται η τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας στο υπό εξέταση τµήµα της

οδού Π. Μελά, για τους ακόλουθους λόγους:

α. Οι ταχύτητες που αναπτύσσουν τα οχήµατα είναι πολύ χαµηλές.
β. ∆εν  καλύπτονται  πλήρως  οι  προϋποθέσεις  της  παρ.  Β.1.2  της  Υπουργικής  Απόφασης

∆ΜΕΟ/Ο/3050/31.7.2013.
γ. ∆εν  καλύπτονται  οι  προδιαγραφές  τοποθέτησης  επιβραδυντών  (αποστάσεις  από  κόµβους),  που

προβλέπονται από την παρ. Β.1.2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, σε περίπτωση που αποφασιστεί να
τοποθετηθεί έστω και ένας επιβραδυντής.

Επιπλέον, αν και προτείνεται από το υπ’ αριθ. πρωτ. 2501/10/407-α/29.5.2014 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας
Θέρµης, δεν κρίνεται σκόπιµη η τοποθέτηση πινακίδων ορίου ταχύτητας 30 χλµ./ώρα, δεδοµένου ότι από τις
µετρήσεις  που  διεξήχθησαν,  δεν  µετρήθηκε  ταχύτητα  οχήµατος  µεγαλύτερη  από  30  χλµ./ώρα,  γεγονός

αναµενόµενο, αφού το µήκος της οδού σε ευθεία, δεν δίνει περιθώριο ανάπτυξης µεγαλύτερων ταχυτήτων.

Εισηγείται:

υπέρ  της  τοποθέτησης  ενός  (1)  µειωτήρα  ταχύτητας  («σαµαράκι»)  µόνο  στο  τµήµα  της  οδού
Αντιαεροπορικών,  στη  θέση  Γ της  αεροφωτογραφίας  1  της  συνηµµένης  µελέτης,  και  όχι  επί  της  οδού
Π.Μελά, για τους ανωτέρω λόγους.

Στο σηµείο αυτό ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης είπε ότι επειδή δεν υπάρχει κάποιο σχολείο στην

συγκεκριµένη περιοχή που ζητείται η τοποθέτηση του µειωτήρα ταχύτητας και επειδή µπορούν να τοποθετηθούν
ταµπέλες δήλωσε κατά της τοποθέτησης του εγκάρσιου µειωτήρα ταχύτητας.

Στη συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  την  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  να διαµορφώσει  την  εισήγησή της  στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο, προκειµένου να εκδοθεί κανονιστική απόφαση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1Β.ν του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006). 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου , τις προαναφερθείσες διατάξεις και λοιπά έγγραφα, την
αριθµ. 19/2016 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
Α.   υπέρ  της  τοποθέτησης  ενός  (1)  µειωτήρα  ταχύτητας  (σαµαράκι)  µόνο  στο  τµήµα  της  οδού
Αντιαεροπορικών, στη θέση Γ της αεροφωτογραφίας 1 της συνηµµένης µελέτης,

Β. Κατά της τοποθέτησης  επιβραδυντών ταχύτητας στο υπό εξέταση τµήµα της οδού Π. Μελά, για τους
ακόλουθους λόγους:

α. Οι ταχύτητες που αναπτύσσουν τα οχήµατα είναι πολύ χαµηλές.
β. ∆εν  καλύπτονται  πλήρως  οι  προϋποθέσεις  της  παρ.  Β.1.2  της  Υπουργικής  Απόφασης

∆ΜΕΟ/Ο/3050/31.7.2013.



γ. ∆εν  καλύπτονται  οι  προδιαγραφές  τοποθέτησης  επιβραδυντών  (αποστάσεις  από  κόµβους),  που
προβλέπονται από την παρ. Β.1.2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, σε περίπτωση που αποφασιστεί να

τοποθετηθεί έστω και ένας επιβραδυντής.

Επιπλέον, αν και προτείνεται από το υπ’ αριθ. πρωτ. 2501/10/407-α/29.5.2014 έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας

Θέρµης, δεν κρίνεται σκόπιµη η τοποθέτηση πινακίδων ορίου ταχύτητας 30 χλµ./ώρα, δεδοµένου ότι από τις
µετρήσεις  που  διεξήχθησαν,  δεν  µετρήθηκε  ταχύτητα  οχήµατος  µεγαλύτερη  από  30  χλµ./ώρα,  γεγονός
αναµενόµενο, αφού το µήκος της οδού σε ευθεία, δεν δίνει περιθώριο ανάπτυξης µεγαλύτερων ταχυτήτων.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης δήλωσε κατά της τοποθέτησης του µειωτήρα ταχύτητας για τον 

λόγο ότι δεν υπάρχει κάποιο σχολείο κοντά στην συγκεκριµένη περιοχή και επειδή µπορούν ενδεχοµένως να 

τοποθετηθούν ταµπέλες.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 55/2016
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα
                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                    ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ


