Υπ' αρ. 82-2020 απόφαση με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σημάνσεις στην πόλη του Άργο
Παρασκευή, 21 Αύγουστος 2020 00:00

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 27/7/2020 αποφάσισε τα εξής:

Ενέκρινε τις ακόλουθες Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις και Σημάνσεις στην πόλη του Άργους
Ορεστικού:

Α. Διαγράμμιση για το διαχωρισμό λωρίδων κυκλοφορίας επί των οδών:
-

Μ. Αλεξάνδρου από Σ. Γρόσιου έως κεντρική πλατεία
Διοικητηρίου από κεντρική πλατεία έως Κανοπούλου
Κανοπούλου από Γιαγκοπούλου έως Δημαρχείο
Παύλου Μελά από Σ.Ο.Α. έως διασταύρωση αεροδρομίου
Παπαστεργίου από πλατεία Ρ. Φεραίου έως 25 ης Μαρτίου
Αλιάκμονος από Κέντρο Υγείας έως Ορέστου.
Ορέστου στο σύνολό της
Αρμενοχωρίου από κυκλικό κόμβο Κομνηνών έως Νίκης (περιφερειακός)
25 ης Μαρτίου (περιφερειακός) στο σύνολό της
Νίκης (περιφερειακός) στο σύνολό της
28 ης Οκτωβρίου (περιφερειακός) στο σύνολό της

Σημειώνεται ότι για τη διαγράμμιση θα γίνει χρήση μονής συνεχούς λωρίδας πλάτους 15εκ.
και ότι θα ληφθούν υπ’ όψη τα συνημμένα σχέδια τυπικών διασταυρώσεων για τη
διαγράμμιση στις θέσεις αυτές

Β. Εγκατάσταση διαβάσεων πεζών
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Υλοποίηση σαράντα πέντε (45) κατ’ ελάχιστο διαβάσεων πεζών στις θέσεις που φαίνονται
στο επισυναπτόμενα Β1, Β2, Β3 και Β4 σχετικά διαγράμματα. Η συγκεκριμένη υλοποίηση
θεωρείται ως 1 η Φάση εγκατάστασης διαβάσεων, καθ’ ότι επόμενη Φάση θα εξειδικεύσει με
κατά τόπους ειδικότερες μελέτες διασταυρώσεων ή υλοποίηση προγραμματιζόμενων
κατασκευαστικών έργων.

Σημειώνεται ότι για τη διαγράμμιση των διαβάσεων επί του οδοστρώματος, καθώς και την
τοποθέτηση της κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες) θα ληφθεί υπ’ όψη το
συνημμένο σχέδιο Β5 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Γ. Διασταύρωση Διοικητηρίου με Γιαγκοπούλου (αρχή κεντρικού πεζόδρομου)
- Διάνοιξη του δρόμου που ενώνει την οδό Διοικητηρίου με την οδό Πληκαδίτη
μονοδρομώντας της με κατεύθυνση από Διοικητηρίου προς Πληκαδίτη
- Εφαρμογή πεζοδρομίων πλάτους 1μ. εκατέρωθεν του νέου μονόδρομου
- Αλλαγή της μονοδρόμησης επί της Πληκαδίτη από τη νέα οδό προς την οδό Σικαβίτσα.
- Αλλαγή μονοδρόμησης της οδού Σικαβίτσα από την οδό Η. Σαμαρά έως την συμβολή
της οδού Πληκαδίτη & Νέα Οδό.
- Εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση οριογραμμών) και εγκατάσταση
ημιμόνιμων μέτρων καθορισμού οριογραμμών (πλαστικά ανακλαστικά κολωνάκια
κατάλληλου ύψους)
- Επί της οδού Πληκαδίτη δημιουργία δύο (2) θέσεων ΑΜΕΑ

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Γ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας απόφασης.

Δ. περιοχή Δημαρχείου
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- Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων τοποθετώντας κατάλληλη
πινακίδα Ρ-40 στην ανατολική γωνία του ΟΤ του Δημαρχείου
- Διαγράμμιση της οριογραμμής και παράλληλη εγκατάσταση πλαστικών ανακλαστικών
σωμάτων

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Δ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας απόφασης.

Ε. Διασταύρωση Μ. Αλεξάνδρου- Αλιάκμονος-Ιωαννίδη
- Εφαρμογή οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση διαχωρισμού λωρίδων κυκλοφορίας και
οριογραμμών) σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο
- εγκατάσταση ημιμόνιμων μέτρων καθορισμού οριογραμμών (πλαστικά ανακλαστικά
κολωνάκια κατάλληλου ύψους).
- Καθορισμός θέσεων Στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης καταστημάτων
πλησίον του περιπτέρου κάθετα του πεζοδρομίου της οδού Αλιάκμονος ανάλογου πλάτους.
- Επί της οδού Αλιάκμονος δημιουργία θέσης ΑΜΕΑ πλησίον του περιπτέρου

σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο Ε το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
παρούσας απόφασης.

Ζ. Λοιπές ρυθμίσεις
- Οδός Ι. Ζάχου με την τοποθέτηση κολωνακίων για την προστασία των πεζών στην
αριστερή πλευρά της οδού όπως εμφανίζεται στο συν/νο σχέδιο.
- Συμβολή οδών Πτολεμαίου Λάγου με Οδό Λ. Παπαδημητρίου με την τοποθέτηση
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πινακίδας Ρ40 (Απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων).
- Οδός Αλεξάνδρας Μιχαήλ με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40( Απαγόρευσης της
στάσης και στάθμευσης οχημάτων) στην αρχή, στη δεξιά πλευρά αυτής με τη συμβολή της
οδού Διοικητηρίου και για τα πρώτα 15 μέτρα.
- Οδός Αλιάκμονας με την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40( Απαγόρευσης της στάσης και
στάθμευσης οχημάτων) στα πρώτα 15 μέτρα στην αριστερή πλευρά.
- Συμβολή των οδών Αλιάκμονας και Μαυρίδη με την τοποθέτηση επί της οδού Μαυρίδη
πινακίδας STOP.
- Συμβολή των οδών Ραφαηλίδη με Αλιάκμονας με την τοποθέτηση εκατέρωθεν επί της
οδού Ραφαηλίδη πινακίδας STOP.
Πατήστε εδώ για δείτε ολόκληρη την απόφαση.
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