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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

 Καλλιθέα,         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     ΤΜ-6ο ΦΚ-361
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
ΤΜΗΜΑ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Περιφερειακής Ενότητας
& ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ανατολικής Αττικής
Ταχ. Διεύθυνση  :  Π. Τσαλδάρη 15
Ταχ. Κώδικας      : 176 76 Καλλιθέα
Πληροφορίες      : Αθ. Κουτσούρης
Τηλέφωνο          :  210-82.15.780
Τ/ΟΜ - (Fax)      :  210-92.19.945
Η/Τ - (E-mail)     : didimy@patt.gov.gr

    ΘΕΜΑ: «Μελέτη νέας φωτεινής σηματοδότησης για πεζούς επί της επαρχιακής οδού Αυλών – 
Σκάλα Ωρωπού (Λ. Παρούση) στο ύψος του Νηπιαγωγείου Σκάλας Ωρωπού, στο Δήμο 
Ωρωπού »

ΣΧΕΤ.:   Το με αρ. πρωτ. 799262/27-09-2021 έγγραφό σας με συνημμένη την με αρ. Τ.Ε. 635965/28-
07-2021 Αίτηση-Επιστολή κατοίκων Κοινότητας Ωρωπού.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε από κοινού με την 
Υπηρεσία σας καθώς και εκπρόσωπο της Κοινότητας Κατοίκων Ωρωπού, η Υπηρεσία μας προέβη στην 
εκπόνηση μελέτης νέας φωτεινής σηματοδότησης (Φ.Σ.) για πεζοδιάβαση στη θέση του θέματος. 

Η μελέτη περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Οριζοντιογραφία, Πίνακα Ενδιαμέσων Χρόνων και 
Πρόγραμμα Λειτουργίας Φωτεινής Σηματοδότησης, την οποία σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας 
απαιτούμενες ενέργειες, ως εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014. 

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή της μελέτης, είναι η έκδοση 
με δικιά σας φροντίδα των σχετικών Αστυνομικών αποφάσεων, Αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κτλ., που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία της νέας φωτεινής 
σηματοδότησης της πεζοδιάβασης του θέματος.

Επίσης, παρακαλείσθε για τις ενέργειές σας σχετικά με την κατάργηση υφιστάμενης σήμανσης 
(Πινακίδα Κ-15 ‘Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών’), στη θέση της νέας πεζοδιάβασης έμπροσθεν του 
Νηπιαγωγείου,  η οποία δεν είναι δόκιμη πλέον, με βάση την νέα μελέτη Φ.Σ. Η κατάργηση της εν λόγω 
σήμανσης θα πρέπει να γίνει κατά την υλοποίηση της νέας εγκατάστασης και εφαρμογής της 
οριζοντιογραφίας που συνοδεύει την μελέτη.  

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας πεζών και οχημάτων αποτελεί 
προϋπόθεση για την υλοποίηση της μελέτης η διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου έναντι του 
Νηπιαγωγείου σε επαρκές πλάτος (τουλάχιστον 1,5μ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως 
φαίνεται και στη συνημμένη οριζοντιογραφία.

Ο Δήμος Ωρωπού, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν λόγω αρμοδιότητας, παρακαλείται όπως 
έχουμε συνεννοηθεί και προφορικά, όπως μεριμνήσει για την παραπάνω διαπλάτυνση του υφιστάμενου 
πεζοδρομίου, καθώς και για τη  μετατόπιση ιστού Η/Φ που υπάρχει έξωθεν του Νηπιαγωγείου, ώστε να 
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μην επηρεάζεται  η ορατότητα του φωτεινού σηματοδότη από τους  οδηγούς, που πρέπει να γίνει κατά 
την υλοποίηση της εγκατάστασης.

Το Τμήμα Συντήρησης Φ/Σ και Η/Φ της Υπηρεσίας μας, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, 
παρακαλείται για την υλοποίηση της μελέτης.

Τέλος, το παρόν κοινοποιείται στη Δ.Ο.Υ. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ για ενημέρωση του αρχείου της.

Παραμένουμε στη διάθεσή  σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
Ένα (1) ψηφιακό αντίγραφο μελέτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο

Κ. Αθ. Κατσιγιάννη
2. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών
3. Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ_ Δ/νση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ)

(με ένα ψηφιακό αντίγραφο μελέτης)
4. Δήμος Ωρωπού

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ty@oropos.gov.gr 
(με ένα ψηφιακό αντίγραφο μελέτης)

5. Εκπρόσωπο Κατοίκων Κοινότητας Ωρωπού
κo. Δ. Κατσαμπέκη (email: katsamp27@gmail.com )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Τμήμα Κ.Δ. & Μ.Κ. (με ένα αντίγραφο μελέτης)
2. Τμήμα Συντήρησης Φ/Σ & Η/Φ (με ένα αντίγραφο μελέτης)
3. κα. Δ. Αλεξανδροπούλου (εισηγήτρια)

(με ένα ψηφιακό αντίγραφο μελέτης)
4. κο Αθ. Βουδούρη (εισηγητής)

(με ένα ψηφιακό αντίγραφο μελέτης)
 

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ
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