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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 4εο ζπλεδξίαζεο ηεο

ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

λέαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο
ήκεξα 29 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο κεηά ηελ αλαβαιιόκελε από 24.10.2019 ζπλεδξίαζε ιόγσ ηεο
παλειιαδηθήο απεξγίαο, ζύκθσλα κε ηελ νηθ.19836/24.10.2019 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζε
θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 64 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηα άξζξα
απηά αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 71 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη 2 ηνπ Ν. 4623/2019, αληίζηνηρα.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα έλα
είλαη παξόληα ζαξάληα, δει. νη θ.θ. 1. Γεσξγάθεο ηαύξνο, Πξόεδξνο, 2. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κόθιαο Παλαγηώηεο, Γξακκαηέαο, 4. Αληδηλάο Ησάλλεο, 5. εθηειήο Κσλ/λνο, 6. Πνύινο
Ησάλλεο, 7. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 8. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 9. Παληαδόπνπινο Ζιίαο, 10. Φπξξόπνπινο
Δπζηάζηνο, 11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 13. Καιιαξύηεο Υξήζηνο, 14. θιαβελίηε
Ησάλλα, 15. Καινύδεο Κσλ/λνο, 16. Εαλληάο Αλαζηάζηνο, 17. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 18. Κνξκά –
Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 19. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 20. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, 21. Καξαλδξέαο Παλαγηώηεο,
22. Σζνπθαιάο Αλδξέαο, 23. Κνπξήο Μηραήι, 24. Σακβάθνο Γεκήηξηνο, 25. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 26.
Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 27. Κνλδύιεο Απόζηνινο, 28. Αξακπαηδήο Γαβξηήι, 29. Ακνπξγηαλόο Αιέμαλδξνο,
30. Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο, 31. Καξαράιηνπ Αιεμάλδξα, 32. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 33. Κνύιηα Εσή, 34.
Υησηέιεο Ησάλλεο, 35. ηπιηάξαο Θσκάο, 36. ηαζηλόπνπινο Απόζηνινο, 37. Μαληάηεο Πέηξνο, 38. όθεο
Γεώξγηνο, 39. Αγγειή Μαξία, 40. Φώηηνο Υξπζνπιάθεο, όηη ν θ. Γηαλλόπνπινο Γεώξγηνο δελ πξνζήιζε αλ
θαη πξνζθιήζεθε λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Υξήζηνο
σηεξόπνπινο, ν δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ θ. Μαληαδάθεο Κσλ/λνο θαη ν Γηεπζπληήο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ θ.
Γνπξιήο Ησάλλεο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 277/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε ή κε άδεηαο ηνπνζέηεζεο αλαθιαζηήξσλ νδνζηξώκαηνο (κάηηα γάηαο), επί ηεο
ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη θ.θ. εξέηε, Καιαξξύηεο, θιαβελίηε, Καινύδεο,
Παπαδόπνπινο, Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Κνπξήο, Κνλδύιεο, Υξπζνπιάθεο, Ακνπξγηαλόο, Καξαράιηνπ,
Μαληάηεο, όθεο, Σζαηζνύιε, Κνύιηα, Υησηέιεο, ηπιηάξαο)
O Αληηδήκαξρνο θ. εθηειήο πνπ εηζεγήζεθε ην 22ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ ππ’ αξηζ.98/2019 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε
ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ νδνζηξώκαηνο (κάηηα γάηαο), επί ηεο ιεσθόξνπ Δι.
Βεληδέινπ θνληά ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Νηθνκάρνπ θαη θνληά ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό
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Μύξσλνο. πγθεθξηκέλα νη δηεξρόκελνη από ηελ ιεσθόξν Δι. Βεληδέινπ νδεγνί, αλαπηύζζνπλ κεγάιεο
ηαρύηεηεο κε απνηέιεζκα λα ειινρεύεη θίλδπλνο γηα ζνβαξό αηύρεκα. Γεδνκέλεο ηεο ύπαξμεο ηεο Δζληθήο
πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία επί ηεο ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ, θαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε
ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ, απνθαζίδεηαη ε ηνπνζέηεζε κόληκσλ ζπκβαηηθώλ αλαθιαζηήξσλ απιήο όςεο επί
ηεο ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ θαζώο θαη ηελ θάζεηε ζήκαλζε ησλ ζεκείσλ κε ηελ πηλαθίδα Κ-25 (πξνζνρή
άιινη θίλδπλνη). Σν κήθνο ηεο ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ (κε θαηεύζπλζε πξνο Αξγπξνύπνιε) από ηελ
ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αξηζηνκέλνπο εώο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αιηκνύληνο, κνηξάδεηαη ζε ηξία
ηζνκήθε ηκήκαηα ώζηε λα επηηεπρζεί επαλαιακβαλόκελε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ πάλσ από ηνπο
αλαθιαζηήξεο. Με απηό ηνλ ηξόπν πξνθύπηεη ε ηνπνζέηεζε κηαο ζεηξάο αλαθιαζηήξσλ πξηλ ηελ ζπκβνιή
ηεο ιεσθόξνπ κε ηελ νδό Αζελνδώξνπ θαη κηαο ζεηξάο πξηλ ηελ ζπκβνιή ηεο ιεσθόξνπ κε ηελ κε ηελ νδό
Μύξσλνο
Παξέπεκςε ην ζέκα ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απόθαζεο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ.),
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ νδνζηξώκαηνο (κάηηα γάηαο), επί ηεο ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ
θνληά ζηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Νηθνκάρνπ θαη θνληά ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Μύξσλνο.
πγθεθξηκέλα νη δηεξρόκελνη από ηελ ιεσθόξν Δι. Βεληδέινπ νδεγνί, αλαπηύζζνπλ κεγάιεο ηαρύηεηεο
κε απνηέιεζκα λα ειινρεύεη θίλδπλνο γηα ζνβαξό αηύρεκα. Γεδνκέλεο ηεο ύπαξμεο ηεο Δζληθήο
πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία επί ηεο ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ, θαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε
ηαρύηεηα ησλ νρεκάησλ, απνθαζίδεηαη ε ηνπνζέηεζε κόληκσλ ζπκβαηηθώλ αλαθιαζηήξσλ απιήο όςεο
επί ηεο ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ θαζώο θαη ηελ θάζεηε ζήκαλζε ησλ ζεκείσλ κε ηελ πηλαθίδα Κ-25
(πξνζνρή άιινη θίλδπλνη).
2. Σν κήθνο ηεο ιεσθόξνπ Δι. Βεληδέινπ (κε θαηεύζπλζε πξνο Αξγπξνύπνιε) από ηελ ζπκβνιή ηεο κε
ηελ νδό Αξηζηνκέλνπο εώο ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Αιηκνύληνο, κνηξάδεηαη ζε ηξία ηζνκήθε
ηκήκαηα ώζηε λα επηηεπρζεί επαλαιακβαλόκελε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ πάλσ από ηνπο αλαθιαζηήξεο.
Με απηό ηνλ ηξόπν πξνθύπηεη ε ηνπνζέηεζε κηαο ζεηξάο αλαθιαζηήξσλ πξηλ ηελ ζπκβνιή ηεο
ιεσθόξνπ κε ηελ νδό Αζελνδώξνπ θαη κηαο ζεηξάο πξηλ ηελ ζπκβνιή ηεο ιεσθόξνπ κε ηελ νδό
Μύξσλνο
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 277/2019 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΓΔΧΡΓΑΚΖ ΣΑΤΡΟ

Π. ΚΟΚΛΑ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Η.Αληδηλάο, Κ.εθηειήο, Η.Πνύινο,Π.Βηδάιεο, Α.Υσκαηά,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ζ.Παληαδόπνπινο, Δ.Φπξξόπνπινο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Εαλληάο,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 04.11.2019

Θ.Γηαλλόπνπινο, Η.Γξεγνξέαο, Α.Δπζηαζίνπ, Π.Καξαλδξέαο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Α.Σζνπθαιάο, Γ.Σακβάθνο, Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Αζβεζηάο
Γ.Αξακπαηδήο, Α.Αζαλαζίνπ, Α.Σζαηζνύιε, Ε.Κνύιηα,
Η.Υησηέιεο, Θ.ηπιηάξαο, Α.ηαζηλόπνπινο, Μ.Αγγειή
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