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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.10604/12.06.2020 πρόσκληση
του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018, και με βάση την υπ’ αριθ.33282/29.5.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5.Χωματά Αικατερίνη, 6. Καρανδρέας Παναγιώτης τακτικά μέλη, ότι οι
κ.κ. Ζαννιάς Αναστάσιος και Ασβεστάς Δημήτριος τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ.Αραμπατζής Γαβριήλ, και Τσουκαλάς Ανδρέας καθώς και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ
Γκέκας, Παπαϊωάννου Κολυμπίρης, Κόνιαρη και Πανταζή
Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του για την πρόταξη του 3 ου θέματος και κάλεσε
την υπάλληλο του Δήμου κ. Πανταζή να το εισηγηθεί.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 42/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 128-130 (Εκπαιδευτήρια η Θεομήτωρ)
Η υπάλληλος του Δήμου, κ. Πανταζή, που εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 10780/2020 έγγραφο της το οποίο έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψιν το άρθρο 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.),
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας τοποθέτησης
απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40), και στη συνέχεια την εισήγηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο για λήψη της τελικής απόφασης βάση του άρθρου 73 παρ.β του Ν3852/10 (Καλλικράτης), επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 έμπροσθεν των εκπαιδευτηρίων «Θεομήτωρ» για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως
και Ιούνιο, και για τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες (7:30-14:30), για τη
στάθμευση των σχολικών λεωφορείων και την εξυπηρέτηση των μαθητών. Η απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης θα είναι μήκους 11μ. μπροστά από καθεμία από τις δύο εισόδους του σχολείου. Συγκεκριμένα
λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα «καταφύγια πεζών» επί των νησίδων της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου για την
απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών, προτείνεται η στάθμευση των οχημάτων ως εξής: στο κτίριο επί της οδού
Ελ. Βενιζέλου 128 τα σχολικά λεωφορεία θα σταθμεύουν από το βόρειο όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ.
προς την πλατεία 28ης Οκτωβρίου, και στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 130 θα σταθμεύουν από το
βόρειο όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ. προς την οδό Μιαούλη. Οι πινακίδες Ρ-40 θα είναι
τοποθετημένες επί στύλων και θα συνοδεύονται με πρόσθετες πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4γ για την υπόδειξη της
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αρχής και του τέλους ισχύος της απαγόρευσης. Επίσης στις πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ40), θα αναγράφονται οι μήνες, οι ημέρες και οι ώρες απαγόρευσης.
Τα παραπάνω προτείνονται λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική αίτηση των εκπαιδευτηρίων «Η
Θεομήτωρ» και με γνώμονα την ασφαλή κίνηση των μαθητών.
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.)
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
(μειοψηφούντος του κ. Καρανδρέα)
1. Εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40), επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 128-130 έμπροσθεν των εκπαιδευτηρίων «Θεομήτωρ» για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως
και Ιούνιο, και για τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες (7:30-14:30), για τη
στάθμευση των σχολικών λεωφορείων και την εξυπηρέτηση των μαθητών. Η απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης θα είναι μήκους 11μ. μπροστά από καθεμία από τις δύο εισόδους του σχολείου.
Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα «καταφύγια πεζών» επί των νησίδων της λεωφ.
Ελ. Βενιζέλου για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών, εγκρίνεται η στάθμευση των οχημάτων ως
εξής: στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128 τα σχολικά λεωφορεία θα σταθμεύουν από το βόρειο
όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ. προς την πλατεία 28ης Οκτωβρίου, και στο κτίριο επί της οδού
Ελ. Βενιζέλου 130 θα σταθμεύουν από το βόρειο όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ. προς την οδό
Μιαούλη. Οι πινακίδες Ρ-40 θα είναι τοποθετημένες επί στύλων και θα συνοδεύονται με πρόσθετες
πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4γ για την υπόδειξη της αρχής και του τέλους ισχύος της απαγόρευσης. Επίσης
στις πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40), θα αναγράφονται οι μήνες, οι ημέρες και οι
ώρες απαγόρευσης. Τα παραπάνω εγκρίνονται λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική αίτηση των
εκπαιδευτηρίων «Η Θεομήτωρ» και με γνώμονα την ασφαλή κίνηση των μαθητών.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2020 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 19.6.2020
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ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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