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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7623/30.4.2020 πρόσκληση
του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018, μέσω τηλεδιάσκεψης και με βάση την υπ’ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Ζαννιάς Αναστάσιος, 6. Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη, 7. Βιδάλης
Παναγιώτης, 8. Παπαδόπουλος Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2.
Καρανδρέας Παναγιώτης, 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 Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών κ. Χαβρουζάς και ο υπάλληλος του
Δήμου κ. Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 31/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ή μη τροποποίησης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ζήνωνος έμπροσθεν του
πρατηρίου καυσίμων της εταιρείας «Ρουσσέτος Ματθαίος» ευρισκόμενο επί της συμβολής των οδών Ελ.
Βενιζέλου και Ζήνωνος, και προσαρμογή στις υφιστάμενης συνθήκες.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Σεφτελής, που εισηγήθηκε το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6731/2020 έγγραφο του το οποίο
έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης

για την έγκριση ή μη

τροποποίησης απότμησης του πεζοδρομίου επί της οδού Ζήνωνος έμπροσθεν του πρατηρίου καυσίμων της
εταιρείας «Ρουσσέτος Ματθαίος» ευρισκόμενο επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ζήνωνος, και
προσαρμογή στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, και στη συνέχεια την εισήγηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης βάσει του άρθρου 73 παρ.β του Ν3852/10 (Καλλικράτης).
Λαμβάνοντας υπόψιν το Π.Δ. 1224/81 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06 και ως ισχύει σήμερα, και την
ανωτέρω σχετική αίτηση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με την με αριθ. 28/2019 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η τροποποίηση της απότμησης του πεζοδρομίου επί της οδού
Ζήνωνος για την είσοδο των οχημάτων στον χώρο του πρατηρίου. Με την παραπάνω σχετική αίτηση ο
ιδιοκτήτης του πρατηρίου αιτείται την τροποποίηση της απότμησης του πεζοδρομίου επί της οδού Ζήνωνος για
την έξοδο των οχημάτων από τον χώρο του πρατηρίου, και δηλώνει ότι αυτό υφίσταται σε νόμιμη λειτουργία
από το 1970. Η ανωτέρω ρύθμιση αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο και την συνημμένη τεχνική έκθεση, στα
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οποία επισημαίνεται ότι η εν λόγω παρέμβαση επί της εξόδου του πρατηρίου υγρών καυσίμων, σχεδιάστηκε
σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Π.Δ. 118/06 ως σήμερα ισχύει, με τελικό εγκάρσιο πλάτος προς τον άξονα
εξόδου επί της οδού Ζήνωνος 5,20μ., και γωνία στροφής της εξόδου ως προς την οδό θα είναι 45ο. Το ύψος
της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας θα είναι 3,00μ., το μήκος της μεγάλης βάσης αυτής θα είναι 12,30μ. και
της μικρής βάσης 6,30μ. Επίσης η έξοδος του πρατηρίου επί της οδού Ζήνωνος θα απέχει 5,05μ. από τη
συμβολή των Ρ.Γ. του Ο.Τ. σύμφωνα με το προαναφερθέν υπόδειγμα. Με την έγκριση από το Δ.Σ. της
παρούσας, οι τροποποιήσεις των αποτμήσεων της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου, θα έχουν ταυτόχρονη
προσαρμογή στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ήτοι στην ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη στην
συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου, Ζήνωνος και Αρτέμιδος ο οποίος εγκρίθηκε προς εγκατάσταση σύμφωνα με
το υπ’ αριθ. 8399/18-08-82 έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, δηλαδή μετά την λειτουργία του
πρατηρίου καθώς σύμφωνα με την αίτηση και την τεχνική έκθεση το εν λόγω πρατήριο υπήρχε σε νόμιμη
λειτουργία από το 1970.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το Π.Δ.
1224/81 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ./118/06
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την τροποποίηση απότμησης του πεζοδρομίου

επί της οδού Ζήνωνος έμπροσθεν του

πρατηρίου καυσίμων της εταιρείας «Ρουσσέτος Ματθαίος» ευρισκόμενο επί της συμβολής των οδών Ελ.
Βενιζέλου και Ζήνωνος, καθώς και την προσαρμογή του στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 1224/81 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06 και ως ισχύει σήμερα, την υπ’
αριθ. πρωτ. 5151/2020 αίτηση του ενδιαφερομένου, την υπ’ αριθ. 28/2019 Α.Δ.Σ. όπου εγκρίθηκε η
τροποποίηση της απότμησης του πεζοδρομίου επί της οδού Ζήνωνος για την είσοδο των οχημάτων στον
χώρο του πρατηρίου, η ανωτέρω ρύθμιση αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο και την συνημμένη
τεχνική έκθεση, στα οποία επισημαίνεται ότι η εν λόγω παρέμβαση επί της εξόδου του πρατηρίου υγρών
καυσίμων, σχεδιάστηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα 8 του Π.Δ. 118/06 ως σήμερα ισχύει, με τελικό
εγκάρσιο πλάτος προς τον άξονα εξόδου επί της οδού Ζήνωνος 5,20μ., και γωνία στροφής της εξόδου
ως προς την οδό θα είναι 45ο. Το ύψος της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας θα είναι 3,00μ., το μήκος
της μεγάλης βάσης αυτής θα είναι 12,30μ. και της μικρής βάσης 6,30μ. Επίσης η έξοδος του πρατηρίου
επί της οδού Ζήνωνος θα απέχει 5,05μ. από τη συμβολή των Ρ.Γ. του Ο.Τ. σύμφωνα με το
προαναφερθέν υπόδειγμα.
Με την έγκριση από το Δ.Σ. της παρούσας, οι τροποποιήσεις των αποτμήσεων της εισόδου και της
εξόδου του πρατηρίου, θα έχουν ταυτόχρονη προσαρμογή στις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ήτοι στην ύπαρξη φωτεινού σηματοδότη στην συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου, Ζήνωνος και
Αρτέμιδος ο οποίος εγκρίθηκε προς εγκατάσταση σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 8399/18-08-82 έγγραφο του
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, δηλαδή μετά την λειτουργία του πρατηρίου καθώς σύμφωνα με την
αίτηση και την τεχνική έκθεση το εν λόγω πρατήριο υπήρχε σε νόμιμη λειτουργία από το 1970.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.5.2020

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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