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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ

Από ην Ξξαθηηθό ηεο 04-05-2020 κε αριθ. 8
Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ΠύξνπΔξκνύπνιεο

ΑΞΝΦΑΠΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 99
ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ: ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΙΔΗΒΑΓΑΟΑΠ
ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ
ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ
ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗO ΠΟΝ - ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ
Ππλεδξίαζε ζήκεξα 04-05-2020, εκέξα Γεπηέξα κε ώξα έλαξμεο 09.00 θαη ιήμεο 14.00 δηα
πεξηθνξάο, κεηά από ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 7443/30-04-2020 πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ησλ ΞΛΞ (ΦΔΘ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 ηεπρ. Α), ηνπ
ππ’αξηζκ. 18.318/13.3.2020 (ΑΓΑ: 9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ) εγγξάθνπ θαη ηεο ππ’αξηζκ.40/31.3.2020
(ΑΓΑ: 6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ) εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ., γηα ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο. Από ηα ζπλεκκέλα εηδηθά έληππα πνπ απέζηεηιαλ νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη,
κέζσ email, ζην Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, ν Ξξόεδξνο δηαπίζησζε όηη
ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ ήηαλ:
Ξαρόνηες 26
ΞΔΡΟΝΠ ΚΥΡΝΠ, ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ, ΘΑΛΓΗΥ ΚΑΟΑΓΘΝ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ
ΒΟΝΡΠΖΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ, ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ, ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ, ΘΙΔΝΛΗΘΖ
(ΑΙΗΘΖ) ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ,
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ, ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ,
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ, ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ, ΘΥΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ,
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ, ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ, ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΞΔΟΟΖΠ, ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ,
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ, ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ, ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ,
ΚΗΣΑΖΙ - ΚΑΛΥΙΝΠ ΑΙΡΝΒΑΠ θαη NΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΦΙΖΠ
Απών 1
Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ, απνπζίαδε αλ θαη θιήζεθε λόκηκα
Πηε ζπλεδξίαζε ινγίδεηαη παξώλ θαη ν θ. Γήκαξρνο θαηόπηλ επηζηνιήο ηνπ.
ΘΔΚΑ 7ο: «Έγκριζη περιοδικών ρσθμίζεων κσκλοθορίας ηης παρακαμπηήριας οδού
μονής καηεύθσνζης οικιζμού Άνω Πύροσ»
Αθνύ έιαβε ππόςε:
1. Όηη ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ Πώκαηνο:
α) Ρελ κε αξ. 19/2020 Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ, ζην απνθαηηθό ηεο
νπνίαο αλαθέξνληαη ηα εμήο : «ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ Εηζεγείηαη ζεηηθά σο πξνο ηηο θπθινθνξηθέο
ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ζηελ επαξρηαθή νδό πξνο ηελ Άλσ ύξν ηελ ρξνληθή πεξίνδν : Θνύιην, Αύγνπζην έσο
20 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη κε ώξεο ηζρύνο ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο: από 7κκ έσο θαη 1:00 π.κ.,
ζύκθσλα κε ηελ από 29/11/2019 Σερληθή Έθζεζε ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, ε νπνία έρεη σο
εμήο: ΣΕΥΜΘΙΗ ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ Η παξνύζα πξόηαζε αθνξά ηκήκα ηεο επαξρηαθήο νδνύ «Εξκνύπνιε Άλσ
Λεξηά». Η πξόηαζε αθνξά ηε πξνζσξηλή ιήςε κέηξσλ ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο γηα ην ηκήκα κεηαμύ ησλ
δηαζηξώζεώλ ηεο κε ηε λέα δηαλνηγκέλε παξαθακπηήξηα νδό, γηα ηδηαίηεξνπο ιόγνπο αζθάιεηαο όπσο
αλαθέξνληαη ζηα επόκελα.
ΤΦΘΣΑΛΕΜΗ ΙΑΣΑΣΑΗ Λε ην έξγν «Δηάλνημε παξαθακπηήξηαο νδνύ κνλήο θαηεύζπλζεο νηθηζκνύ Άλσ
ύξνπ» έρεη θαηαζθεπαζηεί νδόο κνλήο θαηεύζπλζεο από ηε δηαζηαύξσζε πνπ νδεγεί ζην γήπεδν ηεο Άλσ
ύξνπ έσο θαη ηελ επαξρηαθή νδό βνξεηόηεξα ηνπ νηθηζκνύ (βι, Εηθόλα 1) κε ηελ απηή θαηεύζπλζε.
ήκεξα, ε επαξρηαθή νδόο «Εξκνύπνιε Άλσ Λεξηά» θέξεη ην ζύλνιν ηνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ ησλ
επηβαηηθώλ νρεκάησλ από θαη πξνο ηε βόξεηα πιεπξά ηνπ λεζηνύ.
Οη ζηαζκεύζεηο νρεκάησλ, πξνθαινύλ δπζρέξεηα ζηελ απξόζθνπηε ξνή κε απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη έσο λα
κεδελίδεηαη αλά δηαζηήκαηα ε θπθινθνξηαθή ηθαλόηεηα ηεο νδνύ. Εηδηθόηεξα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ην
θαηλόκελν ηνπ απμεκέλνπ θπθινθνξηαθνύ θόξηνπ είλαη ηόζν έληνλν, πνπ ρξεηάδεηαη ε δηάζεζε αλζξώπηλνπ
δπλακηθνύ γηα ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο.
ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΙΤΙΚΟΦΟΡΘΑΙΗ ΡΤΘΛΘΗ Η πξόηαζε αθνξά ηνλ πεξηνξηζκό ησλ νρεκάησλ ζηελ κία
θαηεύζπλζε θαηά ηελ άλνδν ηεο Επαξρηαθήο νδνύ «Εξκνύπνιε Άλσ-Λεξηά». πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε
απαγόξεπζε θαηά ηελ θαηεύζπλζε πξνο Άλσ Λεξηά όισλ ησλ ΘΥ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, γηα ην δηάζηεκα
πνπ παξαηεξνύληαη ηα εληνλόηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. Από ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο νδνύ δελ
δηέξρεηαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία. Η ρξήζε ηεο θαζόδνπ ζα είλαη ειεύζεξε γηα όια ηα νρήκαηα. Η
απνθιεηόκελε θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο γηα ηα ΘΥ επηβαηηθά νρήκαηα ζα εμππεξεηείηαη από ηε λέα
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Πει.- 2 - ηεο 99/2020 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο

παξαθακπηήξηα νδό κνλήο θαηεύζπλζεο. Οη πξνηεηλόκελεο ώξεο εθαξκνγήο ηεο πξνζσξηλήο θπθινθνξηαθήο
ξύζκηζεο είλαη: Υξνληθή πεξίνδν πξόηαζεο: Θνύιην, Αύγνπζην έσο 20 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο
Ώξεο ηζρύνο ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο: από 7κκ έσο θαη 1:00 π.κ.
Οη πξνηεηλόκελεο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα απνκαθξύλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Δήκνπ θαηά ηε έλαξμε
θαη ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο πξόηαζεο. Ο δήκνο πξνηίζεηαη, όπσο θάζε ρξόλν, λα ππνβνεζήζεη ην
έξγν ηεο Αζηπλνκηθήο Δ/λζεο ηνπνζεηώληαο αλζξώπηλν δπλακηθό ζηηο δηαζηξώζεηο ηεο επαξρηαθήο κε ηελ
παξαθακπηήξηα νδό γηα ηελ ελεκέξσζε θαη δηεπθόιπλζε ησλ νδεγώλ.
ΙΟΠΘΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΙΤΙΚΟΦΟΡΘΑΙΗ ΡΤΘΛΘΗ θνπόο ηεο παξαπάλσ πξνζσξηλήο θπθινθνξηθήο
ξύζκηζεο είλαη ε αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ ηεο πεξηνρήο θαη ε βειηίσζε ησλ
θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ ζηνλ νηθηζκό ηεο Άλσ ύξνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, όπνπ θαη απμάλεηαη ε
επηζθεςηκόηεηα. ε ζπλδπαζκό κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ νδηθνύ ηκήκαηνο θαη κε ηελ πθηζηάκελε
επαξρηαθή νδό «Εξκνύπνιε –Άλσ Λεξηά», ε δπλαηόηεηα γηα δηαρσξηζκνύ ησλ θαηεπζύλζεσλ θπθινθνξίαο
ζα εμππεξεηεί ηελ νκαιή θπθινθνξία ηεο πεξηνρήο. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη νη θπθινθνξηαθέο
ζπλζήθεο πνπ παξαηεξνύληαη θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, ππνβαζκίδνπλ γεληθόηεξα ηνλ ηζηνξηθό νηθηζκό,
αηζζεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά (ερνξύπαλζε, εθπνκπή θαπζαεξίσλ θ.ι.π). Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη θαηά ην
ρξνληθό έηνο 2018 θαη 2019 εθαξκόζηεθε ε πξνηεηλόκελε κε ηελ παξνύζα θπθινθνξηαθή ξύζκηζε έπεηηα
από ηελ έθδνζε ηεο απόθαζε ηεο αζηπλνκηθήο Δ/λζεο Ιπθιάδσλ. Επίζεο κε ηηο ππ’ αξηζκ. 26/2019 θαη
38/2019 ε Δεκνηηθή Ινηλόηεηα Άλσ ύξνπ γλσκνδνηεί ζεηηθά σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλόκελσλ κε
ηελ παξνύζα θπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ(πνπ είλαη ίδηεο κε ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ) θάζε ρξόλν θαηά
ηνπο κήλεο Θνύιην θαη Αύγνπζην. Πηλαθίδεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο
απόθαζεο. Αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ νη εμήο πηλαθίδεο ζήκαλζεο, κε ηηο αληίζηνηρεο
πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο επαξρηαθέο νδνύο:
Πξνηεηλόκελεο Πηλαθίδεο:
Οπζκηζηηθή
πηλαθίδα P-7
Δπεμεγεκαηηθή
εγγξαθή

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα
Θαηά ηηο ώξεο 19:00 έσο
θαη 01:00

Θαηά εθαξκνγή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4. ηνπ ΘΝΘ

Ξξόζζεηε
Ξηλαθίδα
Ξξ-16ζη

Δπηηξέπεηαη κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία νρεκάησλ
πνπ απεηθνλίδεη ην ζύκβνιν

P-27

Απαγνξεύεηαη ε αξηζηεξή ζηξνθή

P-28

Απαγνξεύεηαη ε δεμηά ζηξνθή

Ο-50

πνρξεσηηθή Θαηεύζπλζε πνξείαο
κε ζηξνθή αξηζηεξά ή δεμηά

Απαγνξεύεηαη ε
είζνδνο ζε ΗΣ
επηβαηηθά
απηνθίλεηα θαηά
ηηο ώξεο 19:00
έσο 01:00

Από 19:00 έσο 01:00

Απαγνξεύεηαη ε
αξηζηεξή ζηξνθή ζε ΗΣ
επηβαηηθά απηνθίλεηα
θαηά ηηο ώξεο 19:00
έσο 01:00

Από 19:00 έσο 01:00

β) Ρν κε αξ. πξση. 1529/24-01-2020 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Έξγσλ Νδνπνηίαο Ππγθνηλσληώλ &
Αδεηώλ Κεηαθνξώλ ηεο Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ,
γ) Νη ππ΄ αξ. 26-& 38 /2019 Απνθάζεηο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Άλσ Πύξνπ
δ) Ζ ππ΄αξ. 05/2020 Απόθαζε ηεο Δπηηξ. Ππγθνηλσληώλ ηνπ Γήκνπ
2 . - Ρελ πξόηαζε ηνπ Δηζεγεηή όπσο ην Πώκα εγθξίλεη : α) Ρηο ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ζηελ επαξρηαθή
νδό πξνο ηελ Άλσ Πύξν ηελ ρξνληθή πεξίνδν : Ηνύιην, Αύγνπζην έσο 20 Πεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη
κε ώξεο ηζρύνο ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο: από 7κκ έσο θαη 1:00 π.κ., ζύκθσλα κε ηελ από
29/11/2019 Ρερληθή Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ, σο εμήο: Απαγόξεπζε θαηά ηελ
θαηεύζπλζε πξνο Άλσ Κεξηά όισλ ησλ ΗΣ επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, γηα ην δηάζηεκα πνπ
παξαηεξνύληαη ηα εληνλόηεξα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. Από ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο νδνύ
δελ δηέξρεηαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία. Ζ ρξήζε ηεο θαζόδνπ ζα είλαη ειεύζεξε γηα όια ηα
νρήκαηα. Ζ απνθιεηόκελε θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο γηα ηα ΗΣ επηβαηηθά νρήκαηα ζα εμππεξεηείηαη
από ηε λέα παξαθακπηήξηα νδό κνλήο θαηεύζπλζεο. Νη πξνηεηλόκελεο ώξεο εθαξκνγήο ηεο
πξνζσξηλήο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο είλαη: Σξνληθή πεξίνδν πξόηαζεο: Ηνύιην, Αύγνπζην έσο 20
Πεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο. Νη ώξεο ηζρύνο ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο: από 7κκ έσο θαη 1:00 π.κ.
β) Νη πξνηεηλόκελεο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα απνκαθξύλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ θαηά
ηε έλαξμε θαη ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο πξόηαζεο. Ξηλαθίδεο πνπ πξνβιέπεηαη λα
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Πει.- 3 - ηεο 99/2020 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο

ηνπνζεηεζνύλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο. Αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ νη εμήο
πηλαθίδεο ζήκαλζεο, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο επαξρηαθέο νδνύο:
Ξξνηεηλόκελεο Ξηλαθίδεο:
Οπζκηζηηθή
πηλαθίδα P-7
Δπεμεγεκαηηθή
εγγξαθή

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα
Θαηά ηηο ώξεο 19:00 έσο
θαη 01:00

Θαηά εθαξκνγή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4. ηνπ ΘΝΘ

Ξξόζζεηε
Ξηλαθίδα
Ξξ-16ζη

Δπηηξέπεηαη κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία νρεκάησλ
πνπ απεηθνλίδεη ην ζύκβνιν

P-27

Απαγνξεύεηαη ε αξηζηεξή ζηξνθή

P-28

Απαγνξεύεηαη ε δεμηά ζηξνθή

Ο-50

πνρξεσηηθή Θαηεύζπλζε πνξείαο
κε ζηξνθή αξηζηεξά ή δεμηά

Απαγνξεύεηαη ε
είζνδνο ζε ΗΣ
επηβαηηθά
απηνθίλεηα θαηά
ηηο ώξεο 19:00
έσο 01:00

Από 19:00 έσο 01:00

Απαγνξεύεηαη ε αξηζηεξή
ζηξνθή ζε ΗΣ επηβαηηθά
απηνθίλεηα θαηά ηηο ώξεο
19:00 έσο 01:00

Από 19:00 έσο 01:00

3.- Ρηο δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ ηνπ Λ. 3463/2006, β) ησλ άξζξσλ 65,67,69, 94, 99 θαη 100 ηνπ
Λ. 3852/2010, γ) ηνπ Λ. 4555/2018 δ) ηνπ Λ.4623/2019
4.- Ρελ ζύκθσλε γλώκε ησλ θ.θ. Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ

Α. Δγθξίλεη ηηο ξπζκίζεηο θπθινθνξίαο ζηελ επαξρηαθή νδό πξνο ηελ Άλσ Πύξν ηελ ρξνληθή πεξίνδν :
Ηνύιην, Αύγνπζην έσο 20 Πεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη κε ώξεο ηζρύνο ηεο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο:
από 7κκ έσο θαη 1:00 π.κ., ζύκθσλα κε ηελ από 29/11/2019 Ρερληθή Έθζεζε ηεο Γηεύζπλζεο
Ρερληθώλ πεξεζηώλ, σο εμήο: Απαγόξεπζε θαηά ηελ θαηεύζπλζε πξνο Άλσ Κεξηά όισλ ησλ ΗΣ
επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, γηα ην δηάζηεκα πνπ παξαηεξνύληαη ηα εληνλόηεξα θπθινθνξηαθά
πξνβιήκαηα. Από ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο νδνύ δελ δηέξρεηαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία. Ζ ρξήζε
ηεο θαζόδνπ ζα είλαη ειεύζεξε γηα όια ηα νρήκαηα. Ζ απνθιεηόκελε θαηεύζπλζε θπθινθνξίαο γηα
ηα ΗΣ επηβαηηθά νρήκαηα ζα εμππεξεηείηαη από ηε λέα παξαθακπηήξηα νδό κνλήο θαηεύζπλζεο. Νη
πξνηεηλόκελεο ώξεο εθαξκνγήο ηεο πξνζσξηλήο θπθινθνξηαθήο ξύζκηζεο είλαη: Σξνληθή πεξίνδν
πξόηαζεο: Ηνύιην, Αύγνπζην έσο 20 Πεπηεκβξίνπ θάζε έηνπο. Νη ώξεο ηζρύνο ηεο θπθινθνξηαθήο
ξύζκηζεο: από 7κ.κ έσο θαη 1:00 π.κ.
Β. Νη πξνηεηλόκελεο πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηνύληαη θαη ζα απνκαθξύλνληαη κε κέξηκλα ηνπ Γήκνπ θαηά
ηε έλαξμε θαη ην πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο πξόηαζεο. Ξηλαθίδεο πνπ πξνβιέπεηαη λα
ηνπνζεηεζνύλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο. Αλαιπηηθά πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνύλ νη εμήο
πηλαθίδεο ζήκαλζεο, κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο επαξρηαθέο νδνύο:
Ξξνηεηλόκελεο Ξηλαθίδεο:
Οπζκηζηηθή
πηλαθίδα P-7
Δπεμεγεκαηηθή
εγγξαθή

Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε όια ηα νρήκαηα
Θαηά ηηο ώξεο 19:00 έσο
θαη 01:00

Θαηά εθαξκνγή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4. ηνπ ΘΝΘ

Ξξόζζεηε
Ξηλαθίδα
Ξξ-16ζη

Δπηηξέπεηαη κόλν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία νρεκάησλ
πνπ απεηθνλίδεη ην ζύκβνιν

P-27

Απαγνξεύεηαη ε αξηζηεξή ζηξνθή

P-28

Απαγνξεύεηαη ε δεμηά ζηξνθή

Ο-50

πνρξεσηηθή Θαηεύζπλζε πνξείαο
κε ζηξνθή αξηζηεξά ή δεμηά

ΑΔΑ: 608ΑΩΗΟ-ΞΘ2

Πει.- 4 - ηεο 99/2020 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο

Απαγνξεύεηαη ε
είζνδνο ζε ΗΣ
επηβαηηθά
απηνθίλεηα θαηά
ηηο ώξεο 19:00
έσο 01:00

Από 19:00 έσο 01:00

Απαγνξεύεηαη ε αξηζηεξή
ζηξνθή ζε ΗΣ επηβαηηθά
απηνθίλεηα θαηά ηηο ώξεο
19:00 έσο 01:00

Από 19:00 έσο 01:00

Γ. Πύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ. 4555/2018, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα
πξνζθύγεη ελώπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε εκεξώλ.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Ζ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ

ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ
ΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
ΞΔΡΟΝΠ ΚΩΡΝΠ
ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ
ΘΑΛΓΗΩ ΚΑΟΑΓΘΝ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΩΡΔΗΛΗΑΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΟΝΡΠΖΠ
ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ
ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ
ΘΙΔΝΛΗΘΖ (ΑΙΗΘΖ) ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ
ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ
ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ
ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ

ΞΔΡΟΝΠ ΟΑΝΕΑΗΝΠ

ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ
ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ

Ξρόεδρος Θοινόηηηας
Άνω Πύροσ

ΘΩΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ
ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΞΔΟΟΖΠ
ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ
ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ
ΚΗΣΑΖΙ-ΚΑΛΩΙΝΠ ΑΙΡΝΒΑΠ
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΪΙΖΠ
Ακριβές Ανηίγραθο
Ν Ξρόεδρος ηοσ Γ. Π.
ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ

