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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.4004/21.02.2020 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 πρόεδρος του
Συλλόγου Ηπειρωτών Ηλιούπολης κ. Πριμηκύρης και οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γκέκας Παπαϊωάννου
και Πανταζή.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 27/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου
στην πλατεία Κανάρια
Η υπάλληλος του Δήμου κ. Παπαϊωάννου που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 836/2020 έγγραφό της το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της
τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου στην πλατεία Κανάρια 2 και στη συνέχεια
την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης βάση του άρθρου 73 παρ.β του
Ν3852/10 (Καλλικράτης), για λόγους επικινδυνότητας, λαμβάνοντας υπόψη:
• Την ανωτέρω σχετική αίτηση
• το άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 52907/28.12.09 ΦΕΚ Β 2621/31.12. 09, προτείνεται η λήψη
απόφασης για τοποθέτηση δύο (2) προστατευτικών εμποδίων κίνησης των πεζών, επί του πεζοδρομίου στην
πλατεία Κανάρια 2. Η τοποθέτηση κρίνεται απαραίτητη για την προφύλαξη του κοσμηματοπωλείου, λόγω της
συχνότητας των επιθέσεων με σκοπό τη ληστεία στην παραπάνω περιοχή.
Τα μεταλλικά εμπόδια θα είναι βάσει της Υπουργικής Απόφασης 52907/28.12.09 – ΦΕΚ β 2621 /31.12.09
ήτοι κατασκευασμένα από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π με ύψος 0,80 μ. και μέγιστο μήκος
1,50 με 2,00 μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10 μ. από το δάπεδο για
να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. Η απόχρωση τους θα είναι χρώματος σκούρο πράσινο
Τέλος τα παραπάνω να τοποθετηθούν δυτικά του περιπτέρου και σε απόσταση 0,50μ. εσώτερα του
κρασπέδου.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται λεπτομερώς στα πρακτικά,
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το
άρθρο 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.) το άρθρο 6 της υπουργικής
απόφασης 52907/28.12.09 ΦΕΚ Β 2621/31.12. 09,
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο (2) προστατευτικών εμποδίων κίνησης των πεζών, επί του πεζοδρομίου
στην πλατεία Κανάρια 2. Η τοποθέτηση κρίνεται απαραίτητη για λόγους επικινδυνότητας και για την
προφύλαξη του κοσμηματοπωλείου, λόγω της συχνότητας των επιθέσεων με σκοπό τη ληστεία στην
παραπάνω περιοχή. Τα μεταλλικά εμπόδια θα είναι κατασκευασμένα από στοιχεία με στρογγυλεμένες
ακμές σε μορφή Π με ύψος 0,80 μ. και μέγιστο μήκος 1,50 με 2,00 μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ.
και επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10 μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με
προβλήματα όρασης. Η απόχρωση τους θα είναι χρώματος σκούρο πράσινο . Τέλος τα παραπάνω να
τοποθετηθούν δυτικά του περιπτέρου και σε απόσταση 0,50μ. εσώτερα του κρασπέδου.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 27/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
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