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«Λήψη  Απόφασης  που  αφορά  στη  μελέτη
κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  της
κατασκευής  ισόπεδου  κυκλικού  κόμβου
εισόδου  περιοχής  Χανιώτης  Δήμου
Κασσάνδρας  Ν. Χαλκιδικής.».

Αριθμ. Συνεδρίασης 12η/08-11-2021
Αριθμ. Απόφασης 75/2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  08 Νοεμβρίου 2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ.
πραγματοποιήθηκε η  12η συνεδρίαση του έτους  2021 «με τηλεδιάσκεψη» της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  κατόπιν της με αριθμ.  πρωτ.  οικ.
705546(840)/04-11-2021 έγγραφης  πρόσκλησης  του  Προέδρου  της  Επιτροπής  κ.  Παρίση
Μπίλλια,  προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις  04 Νοεμβρίου
2021,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  164  και  177  του  Ν.3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  δώδεκα  (12)  από  τα  δεκατέσσερα  (14)  μέλη  της
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής.  Απόντες  ήταν  η  κα.  Μαλλιάρα  Μαρία  και  ο  κ.  Τζιουβάρας
Χρήστος τακτικά μέλη της Επιτροπής.
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (τακτικό 
μέλος) 

3. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
4. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
5. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (τακτικό μέλος)
6. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (τακτικό μέλος)
7. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  (τακτικό μέλος)
8. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τακτικό μέλος)
9. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (τακτικό μέλος)
10. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τακτικό μέλος)
11. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τακτικό μέλος)
12. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (τακτικό μέλος)

1. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  (τακτικό 
μέλος)

2. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (τακτικό 
μέλος)

Χρέη  γραμματέα  εκτέλεσε  η  υπάλληλος  της  ΠΚΜ  Μυρωνίδου  Ελένη,  κλάδου  Π.Ε.
Γεωτεχνικών βαθμού Α.

Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  ανέφερε  ότι  η  συνεδρίαση  της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πραγματοποιείται «με τηλεδιάσκεψη», όπως ορίζεται στην παρ. 1
του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) που ορίζει
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«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των  διοικητικών  συμβουλίων  των  εποπτευόμενων  νομικών  τους  προσώπων  μπορεί  να
λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ.
1  του  άρθρου  167  του  ν.  3852/2010  (Α’ 87),  είτε  διά  τηλεδιάσκεψης  με  κάθε  πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό  μέσο.  Στην  περίπτωση  της  δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.». 

Ο  Πρόεδρος  εισήγαγε  το  5ο θέμα της  Ημερήσιας  Διάταξης:  «Λήψη Απόφασης που
αφορά στη μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της κατασκευής ισόπεδου

κυκλικού κόμβου εισόδου περιοχής Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας  Ν. Χαλκιδικής.» και
έδωσε το λόγο στον αρμόδιο εισηγητή κ. Τζηρίτη Δημήτριο Περιφερειακό Σύμβουλο
της Π.Ε. Χαλκιδικής και τακτικό μέλος της Επιτροπής. 

Ο κ. Τζηρίτης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.  624395/2233/15-10-2021
εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Γενικής Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Υποδομών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αναφέρει τα
εξής.

“Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 186, παρ. Στ΄ και 283, παρ.3

2. Το  Π.Δ.133/2010  «Οργανισμός  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  (ΦΕΚ226/Α/27-12-10)  όπως
τροποποιήθηκε  με  Τις  υπ’ αριθ.  81320 και  77909/01-12-2016 αποφάσεις  του  Γενικού Γραμματέα  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302./τ. Β΄/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε
η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/
27-12-2010).

3. Την  απόφαση  με  αριθμό  ΓΠΚΜ  2077  περί  καθορισμού  αρμοδιότητας  συντήρησης  και  τεχνικής
αστυνόμευσης στο Οδικό Δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Φ.Ε.Κ. 1622 Β 18-7-
2011)

4. Την  υπ’  αριθμ.  7281/2019  (21.6.2019)  Απόφαση  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Θεσσαλονίκης  Περί
Ανακήρυξης  του  Περιφερειάρχη  Π.Κ.Μ.,  των  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφερειακών  Ενοτήτων  και  των
Περιφερειακών Συμβούλων για την περίοδο 1.9.2019 έως 31.12.2023

5. Την υπ' αριθμ. Οικ. 570607(7712)/12.09.2019(ΦΕΚ 3475/Β΄/16.09.2019) (ΑΔΑ:6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3), Απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  και  στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας»,

6. Την  υπ'  αριθμ.οικ.  638572(8681)/11.10.2019  (ΦΕΚ  3745/τ.Β΄/10.10.2019)  απόφαση  Περιφερειάρχη
Κεντρικής  Μακεδονίας  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους
Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  καθώς  και
παροχής  εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων  «ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»  στους  Προϊσταμένους  Υπηρεσιών  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»
(ΑΔΑ:Ω9ΛΥ7ΛΛ-Κ68),

7. Το με αριθμ.πρωτ.15109/13.05.2013 έγγραφο 15109/13.05.2013 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και
Λειτουργίας Ο.Τ.Α., της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών

8. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.54218/11.07.2013  (ΑΔ:ΒΛ41ΟΡ1Υ-ΠΔΙ)  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης  περί  «Άσκησης  αρμοδιότητας  έγκρισης  αποφάσεων
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»

9. Την αριθμ. 6952/14.02.2011 Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 420Β/16.03.2011)

10. Τις  διατάξεις  του άρθρου 52 του Ν.  2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99)  όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 48
(παρ.9) του Ν 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α/17.12.2014)

11. Την υπ' αριθμ. 169/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση και εκλογή μελών των
Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
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ισχύει»  με  την  οποία  μεταβιβάστηκαν  αρμοδιότητες  στην  Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  των  Γενικών
Διευθύνσεων  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας,  Εσωτερικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  και
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών

12. Την  αριθμ.  ΔΜΕΟ/0/613/16.02.2011  Απόφαση  Υφυπουργού  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων
(ΦΕΚ905/Β/20.05.2011),  που αφορά στην έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων Κατακόρυφης
Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ) και 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) 

13. Την με  αριθμ.πρωτ.19612/30.09.2021 αίτηση του Δήμου Κασσάνδρας  με  την οποία υποβλήθηκαν  τα
σχέδια της μελέτη κατασκευής του κυκλικού κόμβου εισόδου Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας

και επειδή σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α/99) όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο  48  (παρ.9)  του  Ν  4313/2014  (ΦΕΚ  261Α/17.12.2014)  και  συγκεκριμένα  στην  παρ.1  «Μέτρα  που
αφορούν . . . λαμβάνονται με αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς
τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών τους».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη Απόφασης που αφορά σε μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας, στα πλαίσια της κατασκευής  ισόπεδου
κυκλικού κόμβου εισόδου Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας. 

Οι ρυθμίσεις αφορούν στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατομής του οδοστρώματος ή της οδού αλλά και
κατευθύνσεων και στην επιβολή περιορισμών και απαγορεύσεων κυκλοφορίας. 

Η ΥΔΤΕ Π.Ε.Χ.  συναινεί στην κατασκευή του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην συγκεκριμένη συμβολή και συμφωνεί
με την αναγκαιότητα κατασκευής του επί της Επαρχιακής Οδού Κυκλώματος Κασσάνδρας  , λαμβάνοντας υπόψη τα
εξής:

 η ίδια η γεωμετρία του κυκλικού κόμβου επιβάλει στα οχήματα μείωση ταχυτήτων, τόσο κατά την είσοδο και
έξοδο από τον κόμβο, όσο και κατά την κίνηση εντός του κυκλικού δακτυλίου. Με την υιοθέτηση χαμηλών
ταχυτήτων,  οι  οδηγοί  είναι  πιο  προσεκτικοί,  αφενός  με  τα  υπόλοιπα  οχήματα  και  αφετέρου  με  τους
ευάλωτους χρήστες του κόμβου, ενώ ταυτόχρονα, λόγω της αριστερόστροφης κίνησης των οχημάτων, οι
οδηγοί χρειάζεται να προσέχουν μόνο τα αυτοκίνητα στα αριστερά τους. Παράλληλα μειώνονται τα σημεία
εμπλοκής και εξαλείφονται οι συγκρούσεις λόγω αριστερών στροφών. 

 οι περιπτώσεις εμπλοκής λόγω διασταύρωσης, οι οποίες οδηγούν σε επικίνδυνες κάθετες πλαγιομετωπικές
συγκρούσεις, εξαλείφονται πλήρως, λόγω της γεωμετρίας του κυκλικού κόμβου. Ως άμεση συνέπεια όλων
των  παραπάνω  προκύπτει  η  αύξηση  της  οδικής  ασφάλειας,  με  τη  μείωση  τόσο  του  αριθμού  των
ατυχημάτων όσο και της σοβαρότητάς τους 

 παράλληλα,  η  ασφάλεια  που  παρέχουν  οι  κυκλικοί  κόμβοι  επηρεάζει,  εκτός  από  τους  οδηγούς,  τους
πεζούς χρήστες του κόμβου. Ειδικότερα, με τη χρήση των διαχωριστικών νησίδων παρέχεται στους πεζούς
η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη διέλευση της οδού σε δύο φάσεις, σε κάθε μία από τι οποίες είναι
επικεντρωμένοι σε μία μόνο κατεύθυνση κίνησης της κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, οι εγκάρσιες στην οδό
αποστάσεις που πρέπει να διανύσει ο πεζός επί του οδοστρώματος είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες σε
μία τυπική σηματοδοτημένη διασταύρωση. 

 το  γεγονός ότι  οι  κυκλικοί  κόμβοι  διασφαλίζουν  μεγαλύτερη  ασφάλεια  από απλούς  σηματοδοτημένους
κόμβους, επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη
και την Αμερική 

Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  κρίνεται  ότι  η  κατασκευή  του  κυκλικού  κόμβου  πληροί  τις  απαραίτητες
προϋποθέσεις. 

Ο κυκλικός κόμβος θα κατασκευαστεί στη συμβολή  της  Επαρχιακής Οδού του Κυκλώματος Κασσάνδρας με
την Δημοτική Οδό προς τον οικισμό Χανιώτης.  Ο Δήμος Κασσάνδρας γνωρίζοντας τις τοπικές συνθήκες και
ανάγκες της ευρύτερης περιοχής,  τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις επιτρεπόμενες κινήσεις οχημάτων και πεζών
στις δημοτικές οδούς προχώρησε σε σύνταξη μελέτης από εξωτερικό μελετητή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη μέγιστη οδική ασφάλεια οι δημότες - χρήστες του κόμβου. 

Η σύμφωνη γνώμη της ΥΔΤΕ Π.Ε.Χ.  αφορά αποκλειστικά:

στην  αναγκαιότητα  κατασκευής  κυκλικού  κόμβου  εισόδου,  όπως αυτός  μελετήθηκε  και  εγκρίθηκε  από το  Δήμο
Κασσάνδρας. 

Σημειώνεται δε ότι η κατασκευή και η εφαρμογή της μελέτης κατασκευής του κυκλικού κόμβου  επιβαρύνει και τον
Δήμο Κασσάνδρας. 

Η συντήρηση αυτού βαρύνει αποκλειστικά το Δήμο Κασσάνδρας. 

Οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  με  την  αντίστοιχη  κατακόρυφη  και  οριζόντια  σήμανση  που  θα  εφαρμοστεί
περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση του μελετητή  και αποτυπώνονται με λεπτομέρεια στα συνημμένα
σχετικά σχέδια.”
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Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το  N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β)  Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.133/2010  (Φ.Ε.Κ  226/τ.Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  τις  αριθ.
81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016.

γ) το άρθρο 164  του Ν. 3852/2010 “Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου” όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ)  την  αριθμ.7281/2019  (21-06-2019)  απόφαση  του  μονομελούς  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης
Μαΐου  2019  και  την  ανάδειξη  του  Περιφερειάρχη  και  των τακτικών  και  αναπληρωματικών
Περιφερειακών  Συμβούλων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  περίοδο
01.09.2019 έως 31.12.2023

ε)  την  αρ.169/2019  απόφαση  του  Π.Σ.Κ.Μ.  περί  “Σύστασης  και  εκλογής  μελών  των
Επιτροπών  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  του  άρθρου  164  του  Ν.  3852/2010,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με Α.Δ.Α.: Ψ0997ΛΛ-ΒΑΠ” .

στ) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681552(482)/31-10-2019 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί “Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”

ζ)  την  εκ της  ευθείας  και  ρητής   πρόβλεψης των διατάξεων  του άρθρου 10 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του”,

η)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  18318/13-3-2020  (ΑΔΑ:  9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου Εσωτερικών περί “Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών
και  των  εποπτευόμενων  Νομικών  τους  Προσώπων,  κατά  το  διάστημα  λήψης  μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”,

θ)  την  με  αριθμ.  πρωτ.  77440/13.11.2020  (ΑΔΑ:  Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ)  εγκύκλιο  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  “Λειτουργία  συλλογικών  οργάνων των περιφερειών  κατά  τη
διάρκεια  εφαρμογής  των  μέτρων  περιορισμού  της  διασποράς  του  Covid  19  και  κατά  το
διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020”

ι) την με αριθμ. πρωτ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί “Παροχής διευκρινήσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή
της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e: Presence.gov.gr”.

ια)  το με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών &
Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ιβ) το με αρ. Πρωτ. 01α/703/15-10-2021 διαβιβαστικό από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας, στα πλαίσια της κατασκευής του
ισόπεδου κυκλικού κόμβου εισόδου Χανιώτης Δήμου Κασσάνδρας. 
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Οι  ρυθμίσεις  αφορούν  στην  προτεραιότητα  οδών,  στην  αλλαγή  της  διατομής  του
οδοστρώματος  ή  της  οδού  αλλά  και  κατευθύνσεων  και  στην  επιβολή  περιορισμών  και
απαγορεύσεων κυκλοφορίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης εγκρίνεται η κατασκευή του
ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην συγκεκριμένη συμβολή,  αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα
κατασκευής του επί της Επαρχιακής Οδού Κυκλώματος Κασσάνδρας, λαμβάνοντας υπόψη
ότι:
 η ίδια η γεωμετρία του κυκλικού κόμβου επιβάλει στα οχήματα μείωση ταχυτήτων, τόσο

κατά την είσοδο και έξοδο από τον κόμβο, όσο και κατά την κίνηση εντός του κυκλικού
δακτυλίου. Με την υιοθέτηση χαμηλών ταχυτήτων, οι οδηγοί είναι πιο προσεκτικοί, αφενός
με  τα  υπόλοιπα  οχήματα  και  αφετέρου  με  τους  ευάλωτους  χρήστες  του  κόμβου,  ενώ
ταυτόχρονα, λόγω της αριστερόστροφης κίνησης των οχημάτων, οι οδηγοί χρειάζεται να
προσέχουν  μόνο  τα  αυτοκίνητα  στα  αριστερά  τους.  Παράλληλα  μειώνονται  τα  σημεία
εμπλοκής και εξαλείφονται οι συγκρούσεις λόγω αριστερών στροφών. 

 οι περιπτώσεις εμπλοκής λόγω διασταύρωσης, οι οποίες οδηγούν σε επικίνδυνες κάθετες
πλαγιομετωπικές συγκρούσεις, εξαλείφονται πλήρως, λόγω της γεωμετρίας του κυκλικού
κόμβου.  Ως  άμεση  συνέπεια  όλων  των  παραπάνω  προκύπτει  η  αύξηση  της  οδικής
ασφάλειας, με τη μείωση τόσο του αριθμού των ατυχημάτων όσο και της σοβαρότητάς
τους 

 παράλληλα,  η  ασφάλεια  που  παρέχουν  οι  κυκλικοί  κόμβοι  επηρεάζει,  εκτός  από  τους
οδηγούς, τους πεζούς χρήστες του κόμβου. Ειδικότερα, με τη χρήση των διαχωριστικών
νησίδων παρέχεται  στους πεζούς η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη διέλευση της
οδού  σε  δύο  φάσεις,  σε  κάθε  μία  από  τι  οποίες  είναι  επικεντρωμένοι  σε  μία  μόνο
κατεύθυνση κίνησης της κυκλοφορίας. Επιπρόσθετα, οι εγκάρσιες στην οδό αποστάσεις
που  πρέπει  να  διανύσει  ο  πεζός  επί  του  οδοστρώματος  είναι  μικρότερες  από  τις
αντίστοιχες σε μία τυπική σηματοδοτημένη διασταύρωση 

 οι  κυκλικοί  κόμβοι  διασφαλίζουν  μεγαλύτερη  ασφάλεια  από  απλούς  σηματοδοτημένους
κόμβους, επιβεβαιώνεται από πλήθος ερευνών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια
στην Ευρώπη και την Αμερική 

Με βάση τα  παραπάνω κρίνεται  ότι  η  κατασκευή  του  κυκλικού  κόμβου  πληροί  τις
απαραίτητες προϋποθέσεις. 

Επιπρόσθετα,  ο κυκλικός κόμβος θα κατασκευαστεί  στη συμβολή της  Επαρχιακής
Οδού του Κυκλώματος  Κασσάνδρας με  την Δημοτική  Οδό προς τον οικισμό  Χανιώτης.  Ο
Δήμος Κασσάνδρας γνωρίζοντας τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες της ευρύτερης περιοχής,
τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις επιτρεπόμενες κινήσεις οχημάτων και πεζών στις δημοτικές
οδούς  προχώρησε  σε  σύνταξη  μελέτης  από  εξωτερικό  μελετητή,  προκειμένου  να
εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη μέγιστη οδική ασφάλεια οι δημότες -
χρήστες του κόμβου. 

Βάσει της εισήγησης της υπηρεσίας, επισημαίνεται ότι η παρούσα απόφαση αφορά
αποκλειστικά:

 στην αναγκαιότητα κατασκευής  κυκλικού κόμβου εισόδου, όπως αυτός μελετήθηκε
και εγκρίθηκε από το Δήμο Κασσάνδρας. 

Η κατασκευή και η εφαρμογή της μελέτης κατασκευής του κυκλικού κόμβου επιβαρύνει την
Π.Ε. Χαλκιδικής και τον Δήμο Κασσάνδρας, ενώ η συντήρηση αυτού βαρύνει αποκλειστικά το
Δήμο Κασσάνδρας.
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H παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως
ακολούθως.

         Ο Πρόεδρος  της                                                                               Τα Μέλη
 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                                
           

                                   

      Παρίσης Μπίλλιας                      Η Γραμματέας

                                                         Μυρωνίδου Ελένη
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