
    ΑΔΑ: ΨΡΣ3Ω9Φ-Χ0Γ  

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11
ης

 Απριλίου  2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ  

                                                                                         

ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης για χωροθέτηση  - τοποθέτηση   

πινακίδων οδικής σήμανσης και κατασκευή διαγράμμισης  

επί της οδού Γυμναστηρίου, έμπροσθεν 6
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Δάφνης, στη Δ.Κ. Δάφνης. 

                        

             Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 4 

 

          ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ : 7             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 4 

 

Σήμερα την 11Η Απριλίου 2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 έως 21:00  συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση του έτους 2022 και διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) το Συμβούλιο της Κοινότητας  Δάφνης  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
κατόπιν της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3981/7-4-2022 πρόσκλησης της προέδρου της Κοινότητας παρόντων των κ.κ. 
Τοπικών Συμβούλων ως ακολούθως:   

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΩΝ 

1 ΚΟΛΛΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

5 ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

7 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΕΛΕΝΗ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

8 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

10 ΡΑΝΤΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, 

πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Προέδρου κας. Μαρίνας Κόλλια. Αφού   η κα. Πρόεδρος 
διαπίστωσε  απαρτία, καθόσον επί συνόλου έντεκα (11)  μελών παρίστανται ΕΠΤΑ  (7)  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφού αυτό έγινε ομόφωνα αποδεκτό 
να συζητηθεί  και έθεσε υπόψη το αριθμ.πρωτ: 3054/17-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
με το οποίο μας διαβιβάζεται στο σώμα η από 17/3/2022 τεχνική περιγραφή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

http://www.epresence.gov.gr/
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«Επί των οδών Γυμναστηρίου και Καλύμνου στη Δ.Κ. Δάφνης, υπάρχει το 6ο Ολοήμερο Δημοτικό 

Σχολείο. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς εισόδου – εξόδου των νηπίων,  κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση 

σχολικών και ρυθμιστικών πινακίδων Κ-16 και η κατασκευή λευκής διαγράμμισης επί του οδοστρώματος 

(διάβαση πεζών). 

Πιο συγκεκριμένα και όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσης, προτείνεται: 

- η έγκριση χωροθέτησης και τοποθέτησης δύο Σχολικών Πινακίδων Π-21 (Διάβαση πεζών) επί της οδού 
Γυμναστηρίου, τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά παρειά του δρόμου, και  σε απόσταση 6,00μ από το 
όριο της ρυμοτομικής γραμμής της οδού Ψαρρών.  

- η τοποθέτηση δύο σχολικών πινακίδων Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) με αναγραφή 
‘’ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ’’ επί της οδού Γυμναστηρίου, τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά παρειά της οδού 
και συγκεκριμένα στα 30μ από την ρυμοτομική γραμμή της οδού Ψαρρών. 
-η τοποθέτηση δύο πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας Ρ-32 (η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον 
αναγραφόμενο αριθμό των χλμ/ωρα) με αναγραφόμενο όριο 30χλμ/ωρα, στα 30μ από τη ρυμοτομική της οδού 
Ψαρρών. 
-  η κατασκευή κάθετης λευκής διαγράμμισης πλάτους 5,00μ, με έναρξη το όριο της ρυμοτομικής γραμμή της 
οδού Ψαρρών και τέλος τα 5,00μ από τη ρυμοτομική γραμμή της οδού Ψαρρών.  

Η προμήθεια των πινακίδων δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου, η 

τοποθέτηση και η κατασκευή της λευκής διαγράμμισης  θα γίνει από συνεργεία του Δήμου.» 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

 

 

                                                            Η   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 

Αφού η κα Πρόεδρος ανάγνωσε το έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος,  άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 
απόψεις των μελών της και  έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και 
ειδικότερα του αριθμ πρωτ. 3054/17-3-2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της από 17/3/2022 
τεχνικής περιγραφής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και του συνημμένου σκαριφήματος τελικής  αποτύπωσης 
πινακίδων κυκλοφορίας έχοντας υπόψη τις σχετικές  διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ τ. 87) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του 
άρθρου 78 του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και, μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και την κατασκευή λευκής 

διαγράμμισης επί του οδοστρώματος (διάβαση πεζών), επί των οδών Γυμναστηρίου και Καλύμνου στη 
Κοινότητα Δάφνης όπου υπάρχει το 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο  για την εξασφάλιση της ασφαλούς 
εισόδου – εξόδου των νηπίων σύμφωνα με την από 17/3/2022 τεχνική έκθεση και του συνημμένου 
σκαριφήματος  τελικής αποτύπωσης πινακίδων κυκλοφορίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα, ως 
εξής: 

1. χωροθέτηση και τοποθέτηση δύο Σχολικών Πινακίδων Π-21 (Διάβαση πεζών) επί της οδού 
Γυμναστηρίου, τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά παρειά του δρόμου, και  σε απόσταση 6,00μ από 
το όριο της ρυμοτομικής γραμμής της οδού Ψαρρών.  

2. τοποθέτηση δύο σχολικών πινακίδων Κ-16 (κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών) με αναγραφή 
‘’ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟ’’ επί της οδού Γυμναστηρίου, τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά παρειά της 
οδού και συγκεκριμένα στα 30μ από την ρυμοτομική γραμμή της οδού Ψαρρών. 

3. τοποθέτηση δύο πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας Ρ-32 (η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον 
αναγραφόμενο αριθμό των χλμ/ωρα) με αναγραφόμενο όριο 30χλμ/ωρα, στα 30μ από τη ρυμοτομική 
της οδού Ψαρρών. 
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4. κατασκευή κάθετης λευκής διαγράμμισης πλάτους 5,00μ, με έναρξη το όριο της ρυμοτομικής γραμμή 
της οδού Ψαρρών και τέλος τα 5,00μ από τη ρυμοτομική γραμμή της οδού Ψαρρών 
 

Σημειώνεται ότι: 

 Η προμήθεια των πινακίδων δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 του Δήμου 

 η τοποθέτηση και η κατασκευή της λευκής διαγράμμισης  θα γίνει από συνεργεία του Δήμου  
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στην κ. Πρόεδρο. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής: 

                                                                ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                      
                  ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 
  
  
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                   
      ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ  
                  ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                  ΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 
      ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                  ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 


