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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό
Κατάστημα συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.3436/14.02.2020
πρόσκληση του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/2018.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Χωματά Αικατερίνη, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. Ζαννιάς Αναστάσιος,
Καρανδρέας Παναγιώτης και Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Αραμπατζής Γαβριήλ, ο πρόεδρος του συλλόγου (ΟΣΥΒΑ) Ομοσπονδία Συλλόγου Βάλτου
Αιτωλοακαρνανίας κ. Κουρέτσης και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γκέκας και Παπαϊωάννου
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 19/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διεξαγωγή του
αποκριάτικού καρναβαλιού στην πόλη
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Αντζινάς, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την
συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην λήψη απόφασης για την απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διεξαγωγή του αποκριάτικού καρναβαλιού στην πόλη και κάλεσε το Σώμα
να αποφασίσει σχετικά.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Στασινόπουλος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3768/2020/2019 έγγραφο του το οποίο έχει ως
εξής:
Στα πλαίσια της διοργάνωσης του αποκριάτικου καρναβαλιού στην Πόλη, θα διεξαχθεί εκδήλωση,
ανήμερα την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 – 19:00 και συγκεκριμένα:
•

Συγκέντρωση αρμάτων και ομάδων καρναβαλιστών από την αρχή της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου.

•

Σημείο εκκίνησης παρέλασης από τη Λεωφόρο Ειρήνης κατά μήκος αυτής και

•

Σημείο λήξης παρέλασης την Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης να εισηγηθείτε : την απαγόρευση της κυκλοφορίας
των οχημάτων των παρακάτω λεωφόρων - οδών :
α) από την αρχή της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου (πλατεία Καραϊσκάκη - Κανάρια) στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο), μέχρι την Λεωφόρο Πρωτόπαπα στο ύψος της πλατείας 28ης
Οκτωβρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο),
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β) από την Λεωφόρο Ειρήνης (Νησάκι) κατά μήκος αυτής, έως την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο) και
γ) η πλατεία Εθνικής Αντίστασης θα παραμείνει κλειστή καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προς
αποφυγήν ατυχημάτων.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν. 3613/2007
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διεξαγωγή εκδήλωσης του αποκριάτικού
καρναβαλιού στην πόλη που θα διεξαχθεί ανήμερα την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00
– 19:00 και συγκεκριμένα:
•

Συγκέντρωση αρμάτων και ομάδων καρναβαλιστών από την αρχή της Λεωφόρου Ανδρέα
Παπανδρέου.

•

Σημείο εκκίνησης παρέλασης από τη Λεωφόρο Ειρήνης κατά μήκος αυτής και

•

Σημείο λήξης παρέλασης την Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης να εισηγηθείτε : την απαγόρευση της κυκλοφορίας
των οχημάτων των παρακάτω λεωφόρων - οδών :
α) από την αρχή της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου (πλατεία Καραϊσκάκη - Κανάρια) στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο), μέχρι την Λεωφόρο Πρωτόπαπα στο ύψος της πλατείας 28 ης
Οκτωβρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο),
β) από την Λεωφόρο Ειρήνης (Νησάκι) κατά μήκος αυτής, έως την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (άνοδο / κάθοδο) και
γ) η πλατεία Εθνικής Αντίστασης θα παραμείνει κλειστή καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης προς
αποφυγήν ατυχημάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 19/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.

Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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