
 
 
 

                                 Δροσιά ,   28-06 -2013  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αρ. Πρωτ. :  21595 

   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
    
 
Ταχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19                             
   Τ,Κ.- Πόλη : 14572 - Δροσιά                                                
   Τηλ.: 213-2140133                                     
 
 
                                                                                     ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Π.Ζ.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
1o ΘΕΜΑ : « Απομάκρυνση  εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού 
Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου» (εξ αναβολής) 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 

1)Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2)Το Ν.3463/2006 Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων. 

         3)Το υπ’ αρ.πρωτ. 6241/ 26-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με  
               τα συνημμένα έγγραφα του (α/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/28-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης  
               Περιβάλλοντος,   β/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2555/06-02-2013 έγγραφό μας, γ/ Το υπ’ αριθμόν πρωτ.  
               6241/04-03-2013 έγγραφο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου),  
          4)Η υπ’ αρ. 1/2013 απόφαση του Τ..Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 
          5) Η υπ’ αρ. 11/2013  απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Ροδόπολης. 

  
       Η Τεχνική Υπηρεσία διενέργησε αυτοψία επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου όπου σε  μήκος 2 km περίπου έχουν τοποθετηθεί 6 εγκάρσιες 
υπερυψωμένες λωρίδες οδοστρώματος (σαμάρια).  
   Μετά από λεπτομερή καταγραφή τoυς και με κατεύθυνση από Λ. Καϊρη προς Λ. Ροδοπόλεως προέκυψαν 
τα εξής στοιχεία:  
 
 

1. Στο ύψος του αρ. 10 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,12μ 
2. Στο ύψος του αρ. 30 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,13μ 
3. Στο ύψος του αρ. 44 επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ 
4. Στο ύψος του «κόκκινου χωραφιού» επί της οδού Μουσών σαμαράκι διαστάσεων 6,00x3,40x0,07μ 
5. Στο ύψος του αρ. 74 επί της οδού Μουσών και μετά από διασταύρωση με την οδό Ερατούς     

σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,30x0,06μ 
6. Στο ύψος του αρ. 78 επί της οδού Μουσών και πριν την διασταύρωση με την Λ. Ροδοπόλεως 

σαμαράκι διαστάσεων 6,00x2,60x0,07μ 
Σε όλα υπάρχει κίτρινη διαγράμμιση και προειδοποιητική σήμανση για την ημέρα. 
 

 
   Σύμφωνα όμως με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ-ζ/1971/Φ.132 απόφαση, η οποία ορίζει τις 
προδιαγραφές και την σκοπιμότητα εφαρμογής των σαμαριών, για τον κυκλικό τύπο εγκάρσιας 
υπερυψωμένης λωρίδας οδοστρώματος το  απαιτούμενο πλάτος κυμαίνεται από 3,70-4,00μ και ύψος από 
5-10 εκ. κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα.  Επίσης τα «σαμάρια» πρέπει να τοποθετούνται 
σε απόσταση τουλάχιστον 20μ από τις διασταυρώσεις με δρόμο ίδιας κατηγορίας κάτι που δεν εφαρμόζεται 
στα σαμαράκια πριν από τις διασταυρώσεις με την οδό Ερατούς και Λ. Ροδοπόλεως. Ακόμα δεν υπάρχει 
επαρκή σήμανση για την νύκτα (π.χ. με ηλεκτροφωτισμό, αντανακλαστικά στοιχεία κλπ). 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την απομάκρυνση των εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων 
οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Ροδόπολης και Διονύσου.   
 



 
 
 
 Συνημμένα: 
 1)Το υπ’αρ.πρωτ.6241/26-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
      Τεχνικών υπηρεσιών. 
2) Το υπ’ αρ,2555/28-1-13 έγγραφο της Δ/νσης περιβάλλοντος 
3) Το υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ/νου :2039/23-1-13 έγγραφο των Εθελοντικών 
     Δυνάμεων δασοπυρόσβεσης & Διάσωσης 
4)Η υπ’ αρ. 1/2013 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Διονύσου                                
5)Hυπ’αρ.11/2013απόφασητουΤ.ΣΔΚΡοδόπολης                                                                                                                                                                                 
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