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               ΑΔΑ: 6ΠΩΜΩΗ3-ΜΚΩ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αριθμ. πρωτ.: 7009/29-04-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  3ης/2020  Τακτικής-δια περιφοράς  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως :  56 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης καθρέπτη κυκλοφορίας (επί της οδού Δωδεκανήσου στη διασταύρωσή της με την 

οδό Σάμου στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 41) (σχετ.:  35/2020 Απ. ΕΠΖ). 

 

Σήμερα την 28η του μήνα  Απριλίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 12:00 και  

ώρα λήξης στις 14:00,  συνήλθε σε τακτική-δια περιφοράς  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ.: 6806/24-04-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  24-04-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και 

στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και  

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού 

COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη-δια περιφοράς 

συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών 

συμμετείχαν  τριάντα τρία (33) ήτοι: 

Συμμετέχοντες:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε 

σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (33) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Μεταβολές:  

 -Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων 

ως κατεπείγοντα:  1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 2. Πρόταση 

έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για πρόγραμμα ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα χορήγησης σχολικών γευμάτων.  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
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Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1
ου

 
,, 

& 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  μετά 

το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης, ως 15
ο
 & 16

ο
 θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 

όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 7
ο
 , 8

ο
 & 9

ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Η δια περιφοράς συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 

διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55),  τις με  αρ. πρωτ.:  18318/13.03.2020  (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ)  και αρ. πρωτ.:  

20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με 

τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των 

μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το 11

ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης,  

κατόπιν της υπ΄αριθμ. 35/2020 Απόφασης της  Ε.Π.Ζ., στην οποία αναφέρεται ότι: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

    

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  11ηηςς//22002200    ΈΈκκτταακκττηηςς--δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς    ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς..  

  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς::      3355  

    

ΘΘέέμμαα::    ΈΈγγκκρριισσηη  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  κκααθθρρέέππττηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ((εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  σσττηη  δδιιαασσττααύύρρωωσσήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  

οοδδόό  ΣΣάάμμοουυ  σσττοο  ππεεζζοοδδρρόόμμιιοο  ττοουυ  ΟΟ..ΤΤ..  4411))..  

  

                ΣΣττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  κκααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  σσήήμμεερραα  ττηηνν  3311
ηη
    ττοουυ  μμήήνναα    ΜΜααρρττίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  

εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤρρίίττηη    κκααιι  ώώρραα    1100::0000    σσυυννεεδδρρίίαασσεε    ΕΕκκττάάκκττωωςς  ––  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς    ηη      ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  ύύσσττεερραα  

ααππόό  ττηηνν  υυππ΄́  ππρρωωττ..::    55772288//2277--0033--22002200  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεσσττάάλληη  μμεε  

ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ττααχχυυδδρροομμεείίοο    σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  

––  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  

ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»  ,,  ττοο  

άάρρθθρροο  6677  ππααρρ..  55  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  118844  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΝΝ..  44663355//22001199  κκααιι  ττηηνν  

ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..((ΦΦΕΕΚΚ  5555//1111..0033..22002200  ττεευυχχ..  ΑΑ΄́))  ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα  μμέέττρραα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  

εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοουυ  CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσήήςς  ττοουυ  ((άάρρθθρροο  1100,,  ππααρρ..  11))..  

  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  τταα  22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς    ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..    ήήττοοιι::        

  

ΠΠ  αα  ρρ  όό  νν  ττ  εε  ςς  ::    

  

11..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττιιοοςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ        

22..  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

33..  ΠΠεεττοούύσσηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

44..  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ    ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

55..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

66..  ΒΒεελλέέννττζζααςς    ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

77..  ΧΧοουυδδεελλοούύδδηηςς  ΜΜόόσσχχοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

88..  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς  --    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

99..  ΒΒίίττσσαα  ΆΆλλκκηησσττηη  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))    

  

  

      

ΔΔεενν  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν::  --    --    
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ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς    ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  22//33  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ....  ττηηςς  έέκκτταακκττηηςς--δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  

σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  όόττιι  ηη  μμεε  ααρριιθθμμ..  55772288//2277--0033--22002200  ππρρόόσσκκλληησσηη  εεκκδδόόθθηηκκεε  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  1100,,  ππααρρ  11  ττηηςς  [[ΠΠ..ΝΝ..ΠΠ..((ΦΦΕΕΚΚ  5555//1111..0033..22002200  ττεευυχχ..  ΑΑ΄́))  ΚΚααττεεππεείίγγοονντταα  μμέέττρραα  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττωωνν  

ααρρννηηττιικκώώνν  σσυυννεεππεειιώώνν  ττηηςς  εεμμφφάάννιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199  κκααιι  ττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  ππεερριιοορριισσμμοούύ  ττηηςς  δδιιάάδδοοσσήήςς  ττοουυ]]  

,,    ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7755  ππααρρ..  66..  ττοουυ  33885522//22001100,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  ααρρ..  7777  ττοουυ  ΝΝ..  44555555//22001188  κκααιι  ττιιςς  

δδιιααττάάξξεειιςς    ττοουυ  άάρρθθρροουυ  6677  ππααρρ..  55  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  118844  ππααρρ..  11  ττοουυ  ΝΝ..  44663355//22001199,,    δδιιόόττιι  

κκρρίίννεεττααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  λλήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  εεππίί  ττωωνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννωωνν  θθεεµµάάττωωνν    γγιιαα  ττηηνν  ααππρρόόσσκκοοππττηη  κκααιι  εεύύρρυυθθμμηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  

υυππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  

  

        ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκ..  ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς,,    εεννηημμέέρρωωσσεε  τταα  μμέέλληη  γγιιαα  ττοο  22
οο  

  θθέέμμαα  ηημμεερρήήσσιιααςς  

δδιιάάττααξξηηςς,,  κκααττόόππιινν    ττηηςς  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..::  εεσσωωττ..    8811//2266--22--22002200  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ,,    ωωςς  εεξξήήςς::    

  

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ::  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  κκααθθρρέέππττηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  σσττηη  δδιιαασσττααύύρρωωσσήή    ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΣΣάάμμοουυ  σσττοο  

ππεεζζοοδδρρόόμμιιοο  ττοουυ  ΟΟ..ΤΤ..  4411  

  

ΣΣΧΧΕΕΤΤ..  ::  ΟΟιι  μμεε  ααρριιθθμμ..  ππρρωωττ..  2266551188//22001199  &&    11667711//22002200  ααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  κκ..  ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΗΗ    ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΥΥ  

                              

ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ  

  

ΟΟ    κκοοςς  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΚΚωωννσσττααννττήήςς  μμεε  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  σσχχεεττιικκέέςς  ααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ,,  ζζηηττάά  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκααθθρρέέππττηη  

κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ,,  σσττηηνν  δδιιαασσττααύύρρωωσσήή  ττηηςς  μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΣΣάάμμοουυ,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεννιισσχχυυθθεείί  ηη  

οορρααττόόττηητταα  ττωωνν  οοχχηημμάάττωωνν  πποουυ  δδιιέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ααυυττέέςς..  

ΗΗ  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  μμεεττέέββηη  σσττοο  ππααρρααππάάννωω  σσηημμεείίοο  κκααιι  δδιιααππίίσσττωωσσεε  ττηηνν  έέλλλλεειιψψηη  οορρααττόόττηηττααςς  ττωωνν  δδιιεερρχχόόμμεεννωωνν  

οοχχηημμάάττωωνν  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  σσττοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣάάμμοουυ  εεξξααιιττίίααςς  ππααρρκκααρριισσμμέέννωωνν  οοχχηημμάάττωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάδδωωνν  

ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν,,  όόππωωςς  φφααίίννεεττααιι  κκααιι  σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  φφωωττοογγρρααφφίίαα..  

  

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ::  

  κκααιι  οοιι  δδύύοο  ππααρρααππάάννωω  οοδδοοίί  εείίννααιι  μμοοννήήςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς,,    

  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΣΣάάμμοουυ  κκααιι  μμεε  κκααττεεύύθθυυννσσηη  ππρροοςς  ττηηνν  οοδδόό  ΣΣττρρ..  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  δδιιέέρρχχεεττααιι  λλεεωωφφοορρεείίοο  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ  

((μμάάλλιισστταα  λλίίγγαα  μμέέττρραα  ππρριινν  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  δδιιαασσττααύύρρωωσσηη  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  σσττάάσσηη  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΑΑ))  κκααιι    

  ττοο  ππρρόόββλληημμαα  έέλλλλεειιψψηηςς  οορρααττόόττηηττααςς  ττοο  έέχχοουυνν  οοιι  οοδδηηγγοοίί  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  πποουυ  εείίττεε  ππρροοσσππααθθοούύνν  

νναα  δδιιαασσχχίίσσοουυνν  ττηηνν  οοδδόό  ΣΣάάμμοουυ  κκααιι  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  ττηηνν  εευυθθεείίαα  πποορρεείίαα  ττοουυςς  εεππίί  ττηηςς  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  ππρροοςς  ττηηνν  

οοδδόό  ΠΠλλαασσττήήρραα,,  εείίττεε  νναα  σσττρρίίψψοουυνν  ααρριισσττεερράά  κκααιι  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυςς  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΣΣάάμμοουυ  ππρροοςς  

ττηηνν  οοδδόό  ΣΣττρρ..  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη..  
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ΓΓιιαα  ττοουυςς  ππρροοααννααφφεερρθθέέννττεεςς  λλόόγγοουυςς,,  ηη  υυππηηρρεεσσίίαα  εειισσηηγγεείίττααιι  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  εεννόόςς  ((11))  κκααθθρρέέππττηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  σσττηη  

ννοοττιιοοααννααττοολλιικκήή  γγωωννίίαα  ττηηςς  εενν  λλόόγγωω  δδιιαασσττααύύρρωωσσηηςς,,  δδηηλλααδδήή  εεππίί  ττηηςς  γγωωννίίααςς  ττοουυ  ππεεζζοοδδρροομμίίοουυ  ττοουυ  ΟΟ..ΤΤ..  4411  πποουυ  γγεειιττννιιάάζζεειι  

μμεε  ττιιςς  οοδδοούύςς  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ  κκααιι  ΣΣάάμμοουυ,,  όόππωωςς  σσηημμεειιώώννεεττααιι  κκααιι  σσττηηνν  ππααρραακκάάττωω  εειικκόόνναα..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  

  

                                                            
                                                                                          ΣΣηημμεείίοο  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηηςς    

                                                                                                                        ΚΚααθθρρέέππττηη  

  

              ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  δδεενν  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρρ..  11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  5522  ττοουυ  ΝΝ..  22669966//11999999  δδιιόόττιι  οοιι  κκααθθρρέέππττεεςς  δδεενν  ααπποοττεελλοούύνν  

σσττοοιιχχεείίοο  κκαατταακκόόρρυυφφηηςς  σσήήμμααννσσηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ππααρρααππάάννωω  άάρρθθρροο..  

  

    ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  κκάάλλεεσσεε  τταα  μμέέλληη  νναα  ααπποοφφαασσίίσσοουυνν  σσχχεεττιικκάά..  

  

        ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ααφφοούύ  άάκκοουυσσεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7733  ττοουυ  

33885522//22001100,,  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  7799  &&  8822  ττοουυ  ΝΝ..  33446633//22000066,,  ττηηνν  ππααρρ..  1133  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55  ττοουυ  44662233//22001199,,  ττιιςς  μμεε  ααρριιθθμμ..  

ππρρωωττ..  2266551188//22001199  &&    11667711//22002200  ααιιττήήσσεειιςς  ττοουυ  κκ..  ΚΚωωννσσττααννττήή  ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ,,        ττηηνν  υυππ΄́  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..::  εεσσωωττ..    8811//2266--22--22002200  

εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς    κκααιι  σσεε  σσύύννοολλοο  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν    99  μμεελλώώνν,,      

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

  

        ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηησσηη  κκααθθρρέέππττηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  σσττηηνν  ννοοττιιοοααννααττοολλιικκήή  γγωωννίίαα  ττηηςς  δδιιαασσττααύύρρωωσσηηςς  ττηηςς  οοδδοούύ  ΔΔωωδδεεκκααννήήσσοουυ    

μμεε  ττηηνν  οοδδόό  ΣΣάάμμοουυ  σσττοο  ππεεζζοοδδρρόόμμιιοο  ττοουυ  ΟΟ..ΤΤ..  4411,,    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  κκααιι  ττιιςς  εειικκόόννεεςς,,    όόππωωςς  ααυυττάά  ααπποοττυυππώώννοοννττααιι  

σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς..  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο έλαβε υπόψη: την 35/2020 Απ. ΕΠΖ, τις  διατάξεις του  

άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και  Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) 

και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 

πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 

Εν συνεχεία ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, 

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής  [(σύνολο (14 ) συμμετεχόντων)],  ψήφισαν Υπέρ 

του  θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) [(σύνολο (8) 

συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης   και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης 

(Χαϊδάρι Ψηλά), [(σύνολο (3) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος.  Ο Επικεφαλής κ. Θ. Σπηλιόπουλος   και οι 

δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) [(σύνολο (3 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

 Ο Επικεφαλής κ. Ι. Κέντρης  και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση), [(σύνολο(3) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%84%cf%81%ce%af%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
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συμμετεχόντων)]  ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας  και η δημοτική σύμβουλος της 

παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ), [(σύνολο (2 ) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος. 

 

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί των συμμετεχόντων (33) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (33) ψηφισάντων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  

 

Την τοποθέτηση καθρέπτη κυκλοφορίας στην νοτιοανατολική γωνία της διασταύρωσης της οδού Δωδεκανήσου  με την οδό 

Σάμου στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 41[( σημείο τοποθέτησης καθρέπτη (εικόνα)],  σύμφωνα με την αριθμ 35/2020 Απ. ΕΠΖ, 

όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  29-04-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


