
 
ΔΗΜΟΣ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 2ης / 2020 Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Κοινότητας Μεσολογγίου 

 

Αριθμ. Απόφασης : 9 / 2020 

  

Σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη 

και ώρα 18:00 συνήλθε το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική συνεδρίαση 

ύστερα από την υπ’αριθμ.πρωτ. ΚΟΙΝ_ΜΕΣ 34/21-02-2020 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των                         

έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα οχτώ  (8) μέλη δηλαδή: 

 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΣΚΑΛΗ   ΟΛΓΑ   
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΦΡΙΚΑΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΧΑΛΑΖΙΑ–ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ 

ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
   

ΦΟΥΝΤΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ        

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ          

ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ        

  ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

   

 

Ο ειδικός Γραμματέας ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.1289/2019 απόφαση                   

Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης δήλωσε ασθενής λίγη ώρα πριν την                     

συνεδρίαση για τον λόγο αυτό χρέη Γραμματέα εκτέλεσε η σύμβουλος Χαλαζιά -                       

Βαλλιάνατου Ανδριανή μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Συμβουλίου .  

 

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και                     

εισάγει το Ημερησίας Διατάξεως θέμα: Προτάσεις-εισήγηση για Πληροφοριακές               

πινακίδες και πινακίδες Κ.Ο.Κ. εντός της Κοινότητας Μεσολογγίου  

 

 

Η Πρόεδρος ξεκίνησε την εισήγηση της λέγοντας ότι το θέμα επανέρχεται για να                         

οριστικοποιηθεί η εισήγηση που θα κατατεθεί στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Τα θέματα τα                       

οποία εξετάστηκαν εκτενώς για να καταλήξει η επιτροπή του Συμβουλίου Κοινότητας σε                       

συμπεράσματα ήταν: 
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Α. Τι πληροφορία θέλουμε να δώσουμε; (όνομα πόλης, τοποθεσία πόλης π.χ. κέντρο,                       

λιμάνι, ονομασία σημείων πόλης πολιτιστικού ενδιαφέροντος, χρησιμα σημεία μέσα στην                   

πόλη, πληροφοριακές πινακίδες μπροστά από σημεία ενδιαφέροντος π.χ. Βυρώνειο, Σπίτι                   

τρικούπη, Παλαμά, Κεντρική Πινακοθήκη 

Β. Πινακίδες οδών και πλατειών, αριθμοί σε οδούς  

Γ. Ηλεκτρονική πινακίδα με ανακοινώσεις στην κεντρική πλατεία (ίσως να μεταφερθεί η                       

πινακίδα που είναι στο παρκινγκ του ραδιοφωνικού σταθμού στην κεντρική πλατεία) 

Δ. Πινακίδες εισόδου και εξόδου από την πόλη 

Ε. Που θα μπουν οι πινακίδες 

ΣΤ. υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη 

Ζ. απόθεμα πινακίδων ΚΟΚ έχουν στην τροχαία 

Η. Να εντοπίσουμε τα σημεία που λείπουν πινακίδες με βάση την υπάρχουσα                       

κυκλοφοριακή μελέτη.  

Θ. Για τις μεγάλες πινακίδες που υπάρχουν με τους χάρτες να ζητηθεί η σύμβαση ώστε                             

να δούμε ποιος μπορεί να τις διαχειριστεί και τι μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτές.  

 

Στην συνέχεια παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικο και μέρος της εισήγησης που                   

κατατέθηκε ενώπιον του αρμόδιου αντιδημάρχου, με αριθμ. πρωτ.               

ΚΟΙΝ_ΜΕΣ_038/28-02-2020. Η εισήγηση προσαρτάται στην παρούσα ως παράρτημα.  

 

Υπήρξε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση για το θέμα. Εκφράστηκαν οι απόψεις να δοθεί                         

ειδική μέριμνα για τις γειτονιές εκτός της πύλης, Συνοικισμός, Βίγλα, Αλμυράκι, Αγριλιά,                       

από την στιγμή που δεν έχουμε σιδηρόδρομο να φύγουν τα σήματα που ΚΟΚ που έχουν                             

τοποθετηθεί για αυτόν, να γίνει επισκευή σε συγκεριμένες πινακίδες που είναι έτοιμες να                         

πέσουν (π.χ. σε κεντρική οδό της πόλης Σπύρου Μουστακλή), σε ιστορικά σημεία όπως η                           

πύλη να μην τοποθετούνται πλησίον διαφημιστικές πινακίδες, οι οδοί Αγίου Αθανασίου                     

και Ναυπάκτου-Παπαδιαμαντοπούλου να αποχαρακτηριστούν από Περιφερειακοί και να               

γίνουν Δημοτικοί. 

 

  Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  

 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μεσολογγίου  

μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

1. Ότι συμφωνεί με την αριθμ. πρωτ.ΚΟΙΝ_ΜΕΣ_038/28-02-2020 εισήγηση με όλες                 

τις προτάσεις για τις πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες ΚΟΚ. Οι προτάσεις                     

περιλαμβάνονται στην εισήγηση που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο               

παράρτημα της παρούσας απόφασης.   

2. Η απόφαση να σταλεί στον Δήμαρχο, στους αρμόδιους Αντιδημάρχους προς γνώση                     

και ενημέρωσή τους, στους δημοτικούς συμβούλους και τις αρμόδιες υπηρεσίες                   

του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.  

 

 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   9 / 2020. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΔΑΣΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ιερή Πόλη Μεσολογγίου  28 – 02 – 2020 
Ο  Ειδ. Γραμματέας 

 
 

ΝΤΡΕΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ταχ. Δ/νση: Ραδιομέγαρο, Μεσολόγγι 
Ταχ. Κώδικας : 30200   

Πληροφορίες  : Πρόεδρος Συμβουλίου 
Κοινότητας - Όλγα Δασκαλή 

Τηλ      : 6978539302   
E-mail: olgadaskali@gmail.com 

 

Μεσολόγγι:  28-02-2020. 
Αριθμ. Πρωτοκ: ΚΟΙΝ_ΜΕΣ/…38… 

 
 

ΠΡΟΣ:   
Αντιδήμαρχο Έργων,  

κ. Σπύρο Διαμαντόπουλο 

Κοινοποίηση: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  

 
Θέμα: «Απάντηση στο από 21-01-2020 έγγραφο σας για προτάσεις όσον 

αφορά την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την Κοινότητα 

Μεσολογγίου».  

 

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε, 

 

Με την υπ’αριθμ. 4/2020 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου 

συστήθηκε επιτροπή για καταγραφή των αναγκών εντός της Κοινότητας 

Μεσολογγίου για πληροφοριακές πινακίδες και πινακίδες Κ.Ο.Κ.  

 

Μετά από την έρευνα μας, προτείνουμε τα εξής: 

 

Διαπίστωση: Στα χωρικά όρια της Κοινότητας Μεσολογγίου παρατηρούνται 

ουσιαστικές ελλείψεις στην σήμανση. Δεν υπάρχουν βασικές πληροφοριακές 

πινακίδες, δεν υπάρχει εφαρμογή της υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης με 

πινακίδες Κ.Ο.Κ., υπάρχουν πινακίδες που δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές της νομοθεσίας. Μεταβήκαμε στην Τροχαία Μεσολογγίου και 

μιλήσαμε με την κα. Βούρβαχη η οποία μας πληροφόρησε ότι υπάρχουν στις 

αποθήκες της Τροχαίας, 60-70 πινακίδες Κ.Ο.Κ. που θα μπορούσαν να 

διατεθούν.  

 

 

mailto:olgadaskali@gmail.com
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Νομοθεσία: 

- Άρθρο 10 παράγραφος 2 Ν.2696/1999:   Η κατακόρυφη και οριζόντια 

σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι φορείς για την 

εκπόνηση ή έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια 

σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και 

συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της 

Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά 

περίπτωση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων αυτών έχουν την υποχρέωση της 

υλοποίησης, σε εύλογο χρονικό διάστημα, και των σχετικών αστυνομικών 

αποφάσεων. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ασκεί σε όλη τη Χώρα την εποπτεία και παρέχει τις 

οδηγίες για θέματα κυκλοφοριακής σήμανσης. 

Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων 

διαπιστώσουν την ελλιπή ή εσφαλμένη σήμανση ή πλημμελή συντήρηση μέσων 

σημάνσεως από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, δύναται να τις καλούν προς 

εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών εγκατάστασης νέας, απομάκρυνσης ή 

αντικατάστασης εσφαλμένης σήμανσης, καθώς και συντήρησης μέσων σήμανσης, 

τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα 

αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων δύνανται να προβούν σε 

όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ' υποκατάστασή των. Η υποκατάσταση αυτή 

περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την εγκατάσταση, απομάκρυνση, 

αντικατάσταση και συντήρηση των μέσων σήμανσης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις 

ανωτέρω υπηρεσίες και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική 

δαπάνη, βάσει των σχετικών διατάξεων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Εργων μπορεί να ακυρώνει αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, που 

αναφέρονται σε θέματα οδικής σήμανσης και οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. 

- Άρθρο 23 Ν.4530/2018: Σήμανση οδών με πινακίδες (πρόσφατες αλλαγές 

στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) 

- Άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας:  Σήμανση οδών με 

πινακίδες. Στο άρθρο αυτό αναφέρονται οι κατηγορίες των πινακίδων σε οδοδείκτες  

- που καθ καθοδηγούν τους οδηγούς προς τις επιθυμητές από αυτούς κατευθύνσεις 

στις διασταυρώσεις των οδών ή προειδοποιούν πριν από αυτές, επιβεβαιώνουν την 

ορθότητα της πορείας την οποία ακολουθούν και, τέλος, τους πληροφορούν για τις 

αποστάσεις προς κάποιο προορισμό (πόλη, τοποθεσία κλπ.) και στις λοιπές 
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πληροφοριακές πινακίδες, οι οποίες πληροφορούν τους οδηγούς για την ύπαρξη 

κάποιας συγκεκριμένης εγκαταστάσεως ή υπηρεσίας στη συνέχεια της πορείας τους 

(π.χ. πρατήριο βενζίνης, νοσοκομείο κλπ.). 

 

Τα χρώματα των υποβάθρων είναι: 

 Πράσινα, για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από αυτοκινητόδρομο. 

 Κυανά (μπλε) για κατευθύνσεις που εξυπηρετούνται από άλλες οδούς 

του υπεραστικού δικτύου εκτός αυτοκινητόδρομου. 

 Φαιά (καφέ) για κατευθύνσεις ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις 

κλπ.). 

 Λευκά (οπότε και τα γράμματα είναι μαύρα τόσο στις ελληνικές όσο και 

στις λατινικές αναγραφές) για κατευθύνσεις τοπικής σημασίας μέσα σε 

κατοικημένες περιοχές ή για εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως των 

περιοχών αυτών (π.χ. κέντρο πόλεως, λιμάνι, σιδηροδρομικός σταθμός 

κλπ.). 

 

 

Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες από τις πινακίδες που ορίζει ο Κώδικας.  

 

 

 

(Π-3α) 

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με 

αναγραφή κατευθύνσεων και 

χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς 

τοπικού οδικού δικτύου. 

(Π-3β) 

Προειδοποιητική κατεύθυνσης με 

αναγραφή κατευθύνσεων για 

περιοχές μεγάλου τουριστικού ή 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6Χ4ΝΩΡΖ-Ζ29



4 

 

 

 

 

 
(Π-8β) 

Κατεύθυνσης μιας 

τοπωνυμίας, με μορφή 

βέλους. 

(Π-8δ)  

Κατεύθυνσης μιας τοπωνυμίας 

μεγάλου τουριστικού ή 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 

με μορφή βέλους. 

  

 

 

 

(Π-17) 

Αρχή κατοικημένης περιοχής. 

(Π-18) 

Τέλος κατοικημένης περιοχής. 

(Π-19) 

Τοπωνυμία. 

 

  

(Π-31β) (Π-31γ) (Π-32) 

ΑΔΑ: 6Χ4ΝΩΡΖ-Ζ29



5 

 

Έξοδος από περιοχή 

επιτρεπομένης στάθμευσης. 

Κατεύθυνσης προς χώρο 

επιτρεπομένης στάθμευσης. 

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών. 

 

 

 

(Π-33) 

Συνεργείο επισκευής βλαβών. 

(Π-34) 

Τηλέφωνο. 

(Π-35) 

Πρατήριο καυσίμων. 

 
 

 

(Π-36) 

Ξενοδοχείο ή ΜOTEL. 

(Π-37) 

Εστιατόριο. 

(Π-38) 

Αναψυκτήριο ή Καφενείο. 

 

 

 

(Π-39) 

Θέση για παραμονή 

εκδρομέων. 

(Π-40) 

Σημείο έναρξης περιπάτου. 

(Π-41) 

Θέση για κατασκηνώσεις. 

   

(Π-42) 

Θέση για τροχόσπιτα. 

(Π-43) 

Θέση για κατασκηνώσεις και 

(Π-44) 

Ξενώνας Νεότητας. 
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τροχόσπιτα. 

 

  

(Π-45) 

Τουριστικές Πληροφορίες. 

(Π-46) 

Περιοχή κολύμβησης. 

(Π-47) 

Εγκαταστάσεις υγιεινής. 

 
 

 

(Π-48) 

Ραδιοφωνική συχνότητα 

πληροφοριών οδικής 

κυκλοφορίας. 

(Π-49) 

Σήραγγα. 

(Π-50) 

Αεροδρόμιο. 

  

 

(Π-51) 

Ελικοδρόμιο. 

(Π-52) 

Εναέρια μεταφορά. 

(Π-53) 

Λιμάνι. 

 

 

 

(Π-54) 

Τουριστικό λιμάνι. 

(Π-55) 

Λιμενικός σταθμός ιπταμένων 

σκαφών. 

(Π-56) 

Λιμενικός σταθμός εμπορικών 

οχηματαγωγών πλοίων. 
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(Π-57) 

Αστυνομία. 

(Π-58) 

Αρχή περιοχής κατοικίας. 

(Π-59) 

Τέλος περιοχής κατοικίας. 

 

Ιστορικό προσθηκών πινακίδων 

Έτος Νόμος ΦΕΚ Πινακίδα/ες 

1992 Ν. 2094/1992 
ΦΕΚ 182/Α/25-
11-1992 

Προειδοποιητικές: 

Κ-38α, Κ38δ, Κ-39, Κ-40 

Ρυθμιστικές: 

Ρ-60, Ρ-61, Ρ-62, Ρ-63, Ρ-64, Ρ-65, Ρ-66, Ρ-67, Ρ-68, Ρ-69, Ρ-70, Ρ-71, Ρ-72 

Πληροφοριακές: 

Π-46, Π-47, Π-48, Π-49, Π-50, Π-51, Π-52, Π-53, Π-54, Π-55, Π-56, Π-57, Π-58, Π-59, Π-60, Π-61, Π-62, Π-
63, Π-64, Π-65. Π-66, Π-67, Π-68, Π-69, Π-69α, Π-70, Π-70α, Π-71, Π-72, Π-73, Π-74, Π-75, Π-76, Π-77, Π-
78, Π-79, Π-80, Π-81, Π-82, Π-83, Π-84, Π-85, Π-86, Π-87, Π-88, Π-89, Π-90α, Π-90β, Π-90γ 

Πρόσθετες: 

Πρ-4δ, Πρ-4ε, Πρ-5, Πρ-6, Πρ-7, Πρ-8, Πρ-9, Πρ-10, Πρ-11, Πρ-12, Πρ-13, Πρ-14α, Πρ-14δ, Πρ-15α, Πρ-15β, 
Πρ-16α, Πρ-16β, Πρ-16γ, Πρ-16δ, Πρ-16ε, Πρ-16στ, Πρ-16ζ, Πρ-16η, Πρ-16θ, Πρ-16ι, Πρ-16ια, Πρ-16ιβ, Πρ-
16ιγ, Πρ-16ιδ, Πρ-17, Πρ-18α, Πρ-18β 

1999 Ν. 2094/1992 
ΦΕΚ 182/Α/25-
11-1992 

Ρυθμιστικές: 

Ρ-73α, Ρ-73δ, Ρ-74 

Πληροφοριακές: 

Π-91, Π-92, Π-92α, Π-93, Π-94 

2003 
Υ. Α. 
4993/395/11-2-
2003 

ΦΕΚ Β’217/26-
2-2003 

Πληροφοριακές: 

Π-95, Π-96, Π-97, Π-98, Π-99, Π-100 

2004 Ν. 3254/2004 
ΦΕΚ Α’137/22-
7-2004 

Προειδοποιητικές: 

Κ-41 

Ρυθμιστικές: 

Ρ-76, Ρ-77 

Πληροφοριακές: 

Π-28α, Π-95 

Πρόσθετες: 

Πρ-16ιε 

Αλλαγές: 

Προστέθηκε η φράση "ή διάβασης τροχιοδρόμου" στις πινακίδες Κ-31, Κ-36, Κ-37 και Π-66 

2007 Ν. 3542/2007 
ΦΕΚ 
Α’50/2.3.2007 

Αλλαγές: 

Αντικατάσταση του όρου "Άτομα με Μειωμένη Κινητικότητα" με "Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)" στις πινακίδες 
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που αφορούν τα άτομα αυτά. 

2014 Ν. 4233/2014 
ΦΕΚ Α’22/29-1-
2014 

Προειδοποιητικές: 

Κ-42 

2018 Ν. 4530/2018 
ΦΕΚ Α’59/30-3-
2018 

Προειδοποιητικές: 

Κ-43, Κ-44 

Ρυθμιστικές: 

Ρ-66α, Ρ-67α, Ρ-68α 

Πληροφοριακές: 

Π-21α, Π-21β, Π-21γ, Π-36δ, Π-95α, Π-98α, Π-99α, Π-100α, Π-104α, Π-121, Π-121α, Π-122, Π-122α, Π-123, 
Π-124, Π-125, Π-130, Π-131, Π-132, Π-133, Π-134, Π-135, Π-136 

[6] 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Α. Με βάση την νομοθεσία η οποία ορίζει ότι οφείλει να γίνει μελέτη για την 

τοποθέτηση της σήμανσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, και με βάση την 

εμπειρία μας από την πόλη του Μεσολογγίου έχουμε να προτείνουμε το εξής:  

 Για την πόλη του Μεσολογγίου όσον αφορά τις πινακίδες Κ.Ο.Κ. 

πρέπει να ακολουθηθεί η υπάρχουσα κυκλοφοριακή μελέτη για την 

απομάκρυνση και για την τοποθέτηση νέων πινακίδων. Μεγάλο 

πρόβλημα παρουσιάζεται στις νέες περιοχές της πόλης: Συνοικισμός, 

Βίγλα-Άγιος Δημήτριος, Καλλονή, Αλμυράκι σε διασταυρώσεις που δεν 

υπάρχει το STOP.   

 Σε περίπτωση που πρόκειται εντός του 2020 να γίνει νέα κυκλοφοριακή 

μελέτη, προτείνουμε, πρώτα να γίνει η κυκλοφοριακή μελέτη και μετά 

να τοποθετηθούν οι πινακίδες Κ.Ο.Κ. εκτός περιπτώσεων 

επικινδυνότητας (π.χ. στην Καλλονή στους κάθετους δρόμους που 

οδηγούν στην Αγίου Αθανασίου παράδειγμα στο ύψος του φούρνου 

του Βασιλείου που λείπει το STOP).   

 Για τις πινακίδες σε οδούς και πλατείες προτείνουμε το εξής: Για 

να μην γεμίσει η πόλη με στύλους πινακίδων, οι πινακίδες των οδών να 

είναι επιτοίχιες. Να οριστεί συγκεκριμένη μορφή τους, ώστε όλες οι 

προμήθειες και τώρα και στο μέλλον να γίνονται με αυτή την μορφή. 

Στις περιοχές που έχουν μπει σε στύλους (π.χ. Ανατολικά Αλίπεδα) να 

υπάρξει συνεννόηση με τους κατοίκους ώστε να τοποθετηθούν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1#cite_note-6
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επιτοίχια. Οι στύλοι να χρησιμοποιηθούν για σήμανση πλατειών. Μία 

πινακίδα σε κάθε πλατεία με την ονομασία της πλατείας.  

 

Β. Σημεία εντός Κοινότητας Μεσολογγίου που χρειάζονται 

πληροφοριακές πινακίδες τοποθεσίας (π.χ. προς Κέντρο, προς Λιμάνι, 

προς ένα ιστορικό χώρο): 

- ΚΤΕΛ 

- Κεντρική Πλατεία 

- ΚΤΕΟ 

- Λιμάνι 

- Τουρλίδα 

- Στρατόπεδο 

- Τρίγωνο  (προς Κέντρο, Λιμάνι, Δημαρχείο) 

- Διασταύρωση πλατείας (πρώην Κέννεντυ) 

- ΒΥΡΩΝΕΙΟ  (προς Κέντρο, Λιμάνι, Δημαρχείο) 

- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (προς Κέντρο, Λιμάνι, Δημαρχείο) 

- Κόμβος Αγριλιάς 

- Κόμβος Πύλης 

- Κόμβος ΔΕΗ 

- Έξω από τον Κήπο των Ηρώων  

- Κόμβος Θεοξένια 

Η τοποθέτηση αυτών των πινακίδων και τα βελάκια τους θα πρέπει να είναι 

βαλμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να κατευθύνουν την κυκλοφορία προς τους 

περιφερειακούς δρόμους ή να ξεχωρίζουν την κυκλοφορία σε αυτούς που 

κατευθύνονται προς κέντρο (να περνούν από την πύλη) και αυτοί που 

κατευθύνονται στο λιμάνι (να πηγαίνουν κατευθείαν από τους περιφερειακούς 

δρόμους, π.χ. στο νοσοκομείο να υπάρχει βελάκι στα αριστερά προς λιμάνι, 

όπως και στο ΚΤΕΟ να υπάρχει βελάκι στα δεξιά προς λιμάνι). 

Το σημείο τοποθέτησης της πινακίδας προτείνουμε να είναι τέτοιο ώστε να 

μην εμποδίζει την διέλευση των πεζών και των ποδηλατών. Να μην 

ΑΔΑ: 6Χ4ΝΩΡΖ-Ζ29



10 

 

δημιουργεί ζητήματα ορατότητας στους οδηγούς. Για τα τεχνική ζητήματα 

προτείνουμε την γνωμοδότηση από πολιτικό μηχανικό ή πολεοδόμο.  

Γ. Τοποθεσίες ενδιαφέροντος: 

Προς : Κήπο των Ηρώων, Πινακοθήκη, Μουσείο Τρικούπη, Μουσείο Παλαμά, 

Μουσείο Άλατος , Αρχαιολογικό Μουσείο, Διέξοδος, Ραδιοφωνικός Σταθμός 

Προς: Δημαρχείο, Περιφέρεια , Δικαστήρια, ΔΥΟ, Νοσοκομείο, Κέντρο, Λιμάνι, 

Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, Παραλία Τουρλίδας, Παραλία Αγία 

Τριάδας  

 

Όλες οι τοποθεσίες ενδιαφέροντος να είναι με ένα χρώμα και μια τεχνοτροπία. 

Καφέ με μουσταρδί όπως ορίζονται και από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Καλό παράδειγμα για το χρώμα υπάρχει έξω από το σπίτι του Τρικούπη, αλλά 

είναι μικρή η πινακίδα.  

 

 

Όλες οι πινακίδες να είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.  
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Δ. Λοιπές προτάσεις  

 Πληροφοριακή πινακίδα στις εισόδους της πόλης. Η πινακίδα αυτή 

μπορεί να είναι με χάρτη ή φωτογραφία: Καλώς ήρθατε στο Μεσολόγγι, 

Ιερή Πόλη, Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας 

Π.χ.  

 

 

 

 Επίσης στο ιστορικό κέντρο μπορούν να τοποθετηθούν μοντέρνες 

πινακίδες κατεύθυνσης για τους πεζούς: 

Παράδειγμα: 

 

 

 Ηλεκτρονική πινακίδα στην κεντρική πλατεία. Αυτή που υπάρχει στον 

περιβάλλοντα χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού να μεταφερθεί στην 

πλατεία.  

ΑΔΑ: 6Χ4ΝΩΡΖ-Ζ29



12 

 

 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνουν με μελέτη από μηχανικό, ώστε να μην 

υπάρξει συμφόρηση με στύλους στα πεζοδρόμια της πόλης. Να 

χρησιμοποιηθούν τα ίδια χρώματα και η ίδια τεχνοτροπία.  

 Αν δεν επαρκεί ο προϋπολογισμός για όλα τα παραπάνω, να γίνει μια 

εκτίμηση των όσων μπορούν να γίνουν σε πρώτη φάση και να 

καθοριστούν οι προδιαγραφές ώστε σε δεύτερη προμήθεια να μην γίνει 

αλλαγή των προδιαγραφών και να υπάρξει μια ωραία συνέχεια.  

 Προτείνουμε σε όποια εταιρεία ανατεθεί η δημιουργία των πινακίδων 

να ζητηθεί ως δώρο η δημιουργία αυτοκόλλητων με την ονομασία του 

Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, ώστε να μπει σε αυτοκίνητα του 

Δήμου ή σε άλλα σημεία που θα χρειαστούν στο μέλλον π.χ. σε 

εορταστικές εκδηλώσεις, τοπικές εορτές 

Άλλα παραδείγματα από πινακίδες πόλης:  
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Όλο το Συμβούλιο Κοινότητας Μεσολογγίου είναι στην διάθεση σας για να 

συζητήσουμε τόσο τις ιδέες για τις πινακίδες, να βοηθήσουμε σε διόρθωση 

ονομάτων, αγγλική μετάφραση και ότι άλλο χρειαστεί.  

Με εκτίμηση, 

Η επιτροπή του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου  
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