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Αριθμ. πρωτ.: 5864/31-03-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 1ης/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 35
Θέμα: Έγκριση τοποθέτησης καθρέπτη κυκλοφορίας (επί της οδού Δωδεκανήσου στη διασταύρωσή της με την
οδό Σάμου στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 41).
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 συνεδρίασε Εκτάκτως – δια περιφοράς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα
από την υπ΄ πρωτ.: 5728/27-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης
Ι» , το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και την
Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1).
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ε.Π.Ζ. ήτοι:
Παρόντες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος)
Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος)
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος)
Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος)
Βελέντζας Γεώργιος - (τακτικό μέλος)
Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος)
Παπαδάκος Λεωνίδας - (τακτικό μέλος)
Βίτσα Άλκηστη - (τακτικό μέλος)

Δεν συμμετείχαν: - -

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 των μελών της Ε.Π.Ζ.. της έκτακτης-δια περιφοράς
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5728/27-03-2020 πρόσκληση
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ 1 της [Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του] , τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.
77 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184
παρ. 1 του Ν. 4635/2019, διότι κρίνεται απαραίτητη η λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων για την
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη για το 2ο θέμα
ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της αριθ. πρωτ.: εσωτ. 81/26-2-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , ως εξής:
ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση καθρέπτη κυκλοφορίας επί της οδού Δωδεκανήσου στη διασταύρωσή της με την οδό Σάμου
στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 41
ΣΧΕΤ. : Οι με αριθμ. πρωτ. 26518/2019 & 1671/2020 αιτήσεις του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο κος Αλέξανδρος Κωνσταντής με τις ανωτέρω σχετικές αιτήσεις του, ζητά την τοποθέτηση καθρέπτη
κυκλοφορίας επί της οδού Δωδεκανήσου, στην διασταύρωσή της με την οδό Σάμου, προκειμένου να ενισχυθεί η
ορατότητα των οχημάτων που διέρχονται από αυτές.
Η Υπηρεσία μας μετέβη στο παραπάνω σημείο και διαπίστωσε την έλλειψη ορατότητας των διερχόμενων
οχημάτων από την οδό Δωδεκανήσου στο ύψος της οδού Σάμου εξαιτίας παρκαρισμένων οχημάτων, καθώς και
κάδων απορριμμάτων, όπως φαίνεται και στην παρακάτω φωτογραφία.
Σημειώνεται ότι :
 και οι δύο παραπάνω οδοί είναι μονής κυκλοφορίας,
 από την οδό Σάμου και με κατεύθυνση προς την οδό Στρ. Καραϊσκάκη διέρχεται λεωφορείο του ΟΑΣΑ
(μάλιστα λίγα μέτρα πριν την συγκεκριμένη διασταύρωση υπάρχει και στάση του ΟΑΣΑ) και
 το πρόβλημα έλλειψης ορατότητας το έχουν οι οδηγοί επί της οδού Δωδεκανήσου που είτε προσπαθούν
να διασχίσουν την οδό Σάμου και να συνεχίσουν την ευθεία πορεία τους επί της Δωδεκανήσου προς
την οδό Πλαστήρα, είτε να στρίψουν αριστερά και να συνεχίσουν την πορεία τους επί της οδού Σάμου
προς την οδό Στρ. Καραϊσκάκη.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η υπηρεσία εισηγείται την τοποθέτηση ενός (1) καθρέπτη κυκλοφορίας στη
νοτιοανατολική γωνία της εν λόγω διασταύρωσης, δηλαδή επί της γωνίας του πεζοδρομίου του Ο.Τ. 41 που γειτνιάζει
με τις οδούς Δωδεκανήσου και Σάμου, όπως σημειώνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Σημείο Τοποθέτησης
Καθρέπτη

Τα παραπάνω δεν υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 διότι οι καθρέπτες δεν αποτελούν
στοιχείο κατακόρυφης σήμανσης σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του
3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 79 & 82 του Ν. 3463/2006, την παρ. 13 του άρθρου 5 του 4623/2019, τις με
αριθμ. πρωτ. 26518/2019 & 1671/2020 αιτήσεις του κ. Κωνσταντή Αλέξανδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ.: εσωτ. 81/26-22020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων 9 μελών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τοποθέτηση καθρέπτη κυκλοφορίας στην νοτιοανατολική γωνία της διασταύρωσης της οδού
Δωδεκανήσου με την οδό Σάμου στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 41, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τις εικόνες, όπως αυτά
αποτυπώνονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο
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