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          Στη Σπερχειάδα, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου 
Μακρακώμης στη Σπερχειάδα,  κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.245158/614 Πρόσκλησης 
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 9η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:       
 

Θέμα 31ο  

H.Δ. 
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου 
Δελφών. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά,  Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης   √ 
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης   √ 19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 14 6 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο αναπληρωτής υπηρεσιακός  γραμματέας κ. 
Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
        Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 31ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ. 232697/8118/31-10-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1. Η υπόψη μελέτη αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Γραβιάς Δ.Ε. Γραβιάς 
Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα: 

Α. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (άμεση διαγράμμιση με αντανακλαστικά δρόμων με 
εξόγκωμα για μείωση ταχύτητας διερχόμενο οδηγών και φωτεινό παλλόμενο 
σηματοδότη) έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς 
στην Τ.Κ. Γραβιάς , με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών. 

Β. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (άμεση διαγράμμιση με αντανακλαστικά δρόμων με 
εξόγκωμα για μείωση ταχύτητας διερχόμενο οδηγών και φωτεινό παλλόμενο 
σηματοδότη) έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του Γυμνασίου - Λυκείου Γραβιάς 
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στην Τ.Κ. Γραβιάς, με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών. 

Γ. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (τοποθέτηση κάθετης σήμανσης) επί των δημοτικών 
οδών έμπροσθεν του πεζοδρομίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην Τ.Κ. Γραβιάς, 
με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των επισκεπτών του Ναού. 

Δ. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης) 
έμπροσθεν του μνημείου Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Τ.Κ. Γραβιάς, με σκοπό την 
ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των επισκεπτών. 

2. Με την παρ.2 της αριθμ.62240/698/2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 2190/Β/30-9-2011) καθορίσθηκαν οι οδοί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου που 
αποτελούσε ευθύνη των ΔΤΥ των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σύμφωνα με 
τις ενότητες Α2, A3, A4, Α5 και Α6 της αρ. 44070/2194/25−5−2009 (ΦΕΚ 270 
ΑΑΠ/10.6.2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και ανατέθηκε η συντήρηση και η τεχνική αστυνόμευση των υπόψη οδών, στις 
αντίστοιχες ΔΤΕ των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκιδας ανατέθηκε 
η οδός «Γραβιά−Λιλαία−Πολύδροσο−όρια Νομού προς Αμφίκλεια Φθιώτιδας». 

3. Με την παρ.4 της αριθμ.62240/698/2011 Απόφασης Περιφερειάρχη Σ τ. Ελλάδας (ΦΕΚ 
2190/Β/30 9-2011) ανατέθηκε στις ΔΤΕ των Περιφ.Ενοτήτων η εκπόνηση και έγκριση 
μελετών του αρθ.52 του Κ.Ο.Κ. όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τις 
ανωτέρω εθνικές και επαρχιακές οδούς. Δηλαδή διατηρήθηκε σε ισχύ το αρθ.Α7 της 
αριθμ.44070/2194/25-5-2009 (ΦΕΚ 270 ΑΑΠ/10-6-2009) απόφασης του ΓΓ της 
Περιφέρειας Στ.Ελλάδας με την οποία η αρμοδιότητα της συντήρησης όλων των 
υπολοίπων δημόσιων οδών καθώς και των τμημάτων των ανωτέρω οδών που 
βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι οι δήμοι και οι κοινότητες. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του N.2696/1999(KOK) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν.4313/2014 και την εγκύκλιο 3 (ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 
- ΑΔΑ Ω37Χ1-2ΥΑ) "Μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας λαμβάνονται με 
αποφάσεις του Περιφερειακού ή Δημοτικού Συμβουλίου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας 
τους, με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμόδιων 
Τεχνικών Υπηρεσιών τους. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

5. Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς, ότι οι περιοχές επέμβασης, ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του οικείου Δήμου Δελφών καθότι αποτελούν οδούς εντός ορίων οικισμού 
Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς. 

6. Η μελέτη των υπόψη παρεμβάσεων εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και θεωρήθηκε από τον Προιστάμενο της ΔΤΥ του 
Δήμου Δελφών στις 14-03-2017 και περιλαμβάνει οριζοντιογραφίες των έργων, έπειτα 
από τις αρ.8/21/12-10-2016 και 4/10/3-6-2016 αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της  
Τ.Κ. Γραβιάς , το από 24-10-2016 έγγραφο του Συλ. Γονέων & Κηδεμόνων Δημ. 
Σχολείου Γραβιάς και του αρ.2514/1/161-γ/26-10-2016 εγγράφου Α.Τ. Γραβιάς , όπου 
ζητήθηκε η σύνταξη μελέτης κυκλοφορικών ρυθμίσεων έμπροσθεν των  κτιριακών 
συγκροτημάτων Γυμνασίου - Λυκείου,  του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς , έμπροσθεν 
του μνημείου Οδυσσέα Ανδρούτσου, αλλά και του πεζοδρομίου του Ιερού Ναού Αγίου 
Αθανασίου λόγω αυξημένης κίνησης. 

7. Με την αρ.37/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , λήφθηκε ομόφωνα  
σύμφωνη γνώμη για την ανωτέρω συνταχθείσα μελέτη.  

8. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, με την αρ.179/2017/22-05-2017 Απόφασή του, 
ενέκρινε την ως άνω μελέτη των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς της 
Δ.Ε. Γραβιάς.  

9. Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις αφορούν: 
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Α. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού 
Σχολείου Γραβιάς στην Τ.Κ. Γραβιάς , με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών. 

Συγκεκριμένα :Δημιουργία μιας διάβασης πεζών – μαθητών  επί δημοτικής οδού 
έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς στην Τ.Κ. 
Γραβιάς , με ελάχιστο πλάτος εγκάρσια της οδού 2,50 μ και πλάτος λωρίδας 
διαγράμμισης 0,40μ και πλάτος κενών μεταξύ των λωρίδων 0,40μ. Τοποθέτηση 
φωτεινού παλλόμενου σηματοδότη,  τοποθέτηση διπλών σειρών από ανακλαστήρες 
τύπου (μάτια γάτας) προς της διαγραμμίσεως ανά 0,25μ , όπως επίσης και τοποθέτηση 
προειδοποιητικών πινακίδων (Π21) εκατέρωθεν του οδοστρώματος. Οι ανωτέρω 
παρεμβάσεις αποτυπώνονται στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την 
μελέτη.  

Β. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του 
έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του Γυμνασίου - Λυκείου Γραβιάς στην Τ.Κ. 
Γραβιάς, με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών. 

Συγκεκριμένα :Δημιουργία μιας διάβασης πεζών – μαθητών  επί δημοτικής οδού 
έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς στην Τ.Κ. 
Γραβιάς , με ελάχιστο πλάτος εγκάρσια της οδού 2,50 μ και πλάτος λωρίδας 
διαγράμμισης 0,40μ και πλάτος κενών μεταξύ των λωρίδων 0,40μ. . Τοποθέτηση διπλών 
σειρών από ανακλαστήρες τύπου (μάτια γάτας) προς της διαγραμμίσεως ανά 0,25μ. 
Τοποθέτηση εκατέρωθεν του οδοστρώματος πινακίδων  κάθετης σήμανσης i) Μια 
πινακίδα κυκλοφορίας αναγγελίας κινδύνου (K16 Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως 
παιδιών (σχολεία, γήπεδα) ii) Μια ρυθμιστική πινακίδα της κυκλοφορίας (Ρ32 Η μέγιστη 
ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (50) χλμ. την ώρα. iii) Δυο πινακίδες 
πληροφοριακές (Π21 Διάβαση πεζών). Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αποτυπώνονται στο 
απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την μελέτη. 
Γ. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (τοποθέτηση κάθετης σήμανσης) επί των δημοτικών 
οδών  έμπροσθεν του πεζοδρομίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην Τ.Κ. 
Γραβιάς, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των επισκεπτών του Ναού. 

Συγκεκριμένα : Τοποθέτηση εκατέρωθεν του οδοστρώματος πινακίδων  κάθετης 
σήμανσης i) Δυο  πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ40 Απαγορεύεται η στάση 
και η στάθμευση)  ii) Δυο πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ55 Οδός 
υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (πεζόδρομος απαγορευμένης της διέλευσης άλλων 
εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο - έξοδο σε 
παρόδιες ιδιοκτησίες). Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αποτυπώνονται στο απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την μελέτη. 
 Δ. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης) 
έμπροσθεν του μνημείου Οδυσσέα Ανδρούτσου στην Τ.Κ. Γραβιάς, με σκοπό την 
ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των επισκεπτών. 
Συγκεκριμένα :Δημιουργία μιας διάβασης πεζών – μαθητών  επί δημοτικής οδού 
έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς στην Τ.Κ. 
Γραβιάς , με ελάχιστο πλάτος εγκάρσια της οδού 2,50 μ και πλάτος λωρίδας 
διαγράμμισης 0,40μ και πλάτος κενών μεταξύ των λωρίδων 0,40μ. Τοποθέτηση διπλών 
σειρών από ανακλαστήρες τύπου (μάτια γάτας) προς της διαγραμμίσεως ανά 0,25μ. 
Τοποθέτηση εκατέρωθεν του οδοστρώματος πινακίδων  κάθετης σήμανσης i) Δυο  
πινακίδες ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ32 Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον 
αναγραφόμενο αριθμό (50) χλμ. την ώρα. ii) Δυο πινακίδες πληροφοριακές (Π21 
Διάβαση πεζών). Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αποτυπώνονται στο απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη που συνοδεύει την μελέτη. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς Δ.Ε. Γραβιάς Δήμου 
Δελφών. 
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Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

Αποφασίζει 
 

Ομόφωνα, εγκρίνει τις κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς 
του Δήμου Δελφών. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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