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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Αρ. αποφάσεως : 144 

 
 ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αρ. 125/17 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα την «Αντιδρόμηση των οδών Φλούτζη (στο 

τμήμα της από την οδό Ρίμινι έως την οδό Πρεβέζης), Πρεβέζης και παράδρομου Ηρακλέους  στην 

περιοχή της Αγ. Γρηγορούσας Χαϊδαρίου» ως προς την πρόσθετη «Τροποποίηση μελέτης εγκατάστασης 

και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους Ηρακλέους – Ρίμινι – Φλούτζη και Ηρακλέους 

– Πλουτάρχου του Δήμου Χαϊδαρίου». (σχετ: 42/2020 Απ. Ε.Π.Ζ.). 

Σήμερα την 21η  του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 19181/16-10-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  16-10-2020, 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)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

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 Απών 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 διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του  εξής θέματος 

ως κατεπείγον  1. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 

74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κ. Φωτεινάκης και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 4

ου
  

θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σπηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

ψήφιση του 5
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 20
ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος, το 

υπ΄αριθμ  πρωτ.: 59661/15778/29.9.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνοδευόμενη από την  αριθ. 

42/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΛ7ΩΗ3-4ΜΞ)  απόφαση-γνωμοδότηση της Ε.Π.Ζ. για τη λήψη σχετικής απόφασης, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής:  

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  
ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  44ηηςς//22002200    ΤΤαακκττιικκήήςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς    ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς..  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς::      4422  

  
    ΘΘέέμμαα::    ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  μμεε  ααρρ..  112255//1177  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΔΔ..ΣΣ..  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ««ΑΑννττιιδδρρόόμμηησσηη  ττωωνν  οοδδώώνν  ΦΦλλοούύττζζηη  ((σσττοο  ττμμήήμμαα  

ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΡΡίίμμιιννιι  έέωωςς  ττηηνν  οοδδόό  ΠΠρρεεββέέζζηηςς)),,  ΠΠρρεεββέέζζηηςς  κκααιι  ππααρράάδδρροομμοουυ  ΗΗρραακκλλέέοουυςς    σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΑΑγγ..  

ΓΓρρηηγγοορροούύσσααςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππρρόόσσθθεεττηη  ««ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  μμεελλέέττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  φφωωττεειιννήήςς  

σσηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  σσττοουυςς  κκόόμμββοουυςς  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΡΡίίμμιιννιι  ––  ΦΦλλοούύττζζηη  κκααιι  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΠΠλλοουυττάάρρχχοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»..  

  

ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2222ηη    ττοουυ  μμήήνναα    ΙΙοουυννίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΔΔεευυττέέρραα  κκααιι    ώώρραα  1100::0000,,    σσυυννήήλλθθεε  σσεε  

τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  μμέέσσωω  κκεεκκλλεειισσμμέέννωωνν  θθυυρρώώνν,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  

ττηηνν  υυππ΄́  ππρρωωττ..::    1100119966//1188--0066--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»»  κκααιι  

ττιιςς  υυππ''  ααρριιθθμμ..  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυςς  116633//3333228822//2299..0055..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  

σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν    κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1122  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  

ααρριιθθ..ΔΔ11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--55--22002200  ((ΒΒ’’  11886699))  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1144  ππααρρ..  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--22002200  ((ΒΒ’’  11998888)),,  

4400//2200993300//3311..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  

CCOOVVIIDD--1199,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  κκααιι  ττηηνν  1188331188//1133..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΣΣύύγγκκλληησσηη  

σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν  κκααιι  ττωωνν  εεπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ννοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  

λλήήψψηηςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ααπποοφφυυγγήήςς  κκααιι  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199»»]]    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

  

ΑΑφφοούύ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  ββρρέέθθηηκκαανν  ππααρρόόνντταα    έέξξιι    

((66))    ήήττοοιι::  

  

ΠΠ  αα  ρρ  όό  νν  ττ  εε  ςς  ::    

11..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ΕΕΠΠΖΖ  

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

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

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

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

66..  ΧΧοουυδδεελλοούύδδηηςς    ΜΜόόσσχχοοςς  --  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  

  

ΑΑππόόννττεεςς::  κκ..  κκ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττιιοοςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ  ,,  ΒΒεελλέέννττζζααςς    ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς,,  ΒΒίίττσσαα  ΆΆλλκκηησσττηη  --  
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τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  

  

ΣΣττηη  ππααρροούύσσαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  λλόόγγωω  ααπποουυσσίίααςς  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..    κκοουυ  ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοουυ  ,,  ααννααλλααμμββάάννεειι  

ΠΠρροοεεδδρρεεύύωωνν  οο  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς    κκ..  ΒΒ..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  7755  ππααρρ..  22  ττοουυ  

ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο    7777    ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  44555555//22001188..  

ΟΟ  ΠΠρροοεεδδρρεεύύωωνν  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήή,,  ύύσσττεερραα  ααππόό    ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  

σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς..  

  

  ΟΟ  ΠΠρροοεεδδρρεεύύωωνν  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκ..  ΒΒ..ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς,,    εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς  ττοο  11
οο
    θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  

έέθθεεσσεε  υυππόόψψηη  ττωωνν  μμεελλώώνν,,  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::  

  

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ::  ΣΣυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  μμεε  ααρρ..  112255//1177  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΔΔ..ΣΣ..  μμεε  θθέέμμαα  ττηηνν  ««ΑΑννττιιδδρρόόμμηησσηη  ττωωνν  οοδδώώνν  ΦΦλλοούύττζζηη  ((σσττοο  ττμμήήμμαα  

ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΡΡίίμμιιννιι  έέωωςς  ττηηνν  οοδδόό  ΠΠρρεεββέέζζηηςς)),,  ΠΠρρεεββέέζζηηςς  κκααιι  ππααρράάδδρροομμοουυ  ΗΗρραακκλλέέοουυςς    σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

ττηηςς  ΑΑγγ..  ΓΓρρηηγγοορροούύσσααςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππρρόόσσθθεεττηη  ««ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  μμεελλέέττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  φφωωττεειιννήήςς  σσηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  σσττοουυςς  κκόόμμββοουυςς  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΡΡίίμμιιννιι  ––  ΦΦλλοούύττζζηη  κκααιι  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  

ΠΠλλοουυττάάρρχχοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»  

  

  

ΣΣΧΧΕΕΤΤ  ::  11..  ΤΤοο  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  6655888844//660099//22001188  &&  6655005500//665555  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  

ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑττττιικκήήςς    

22..  ΤΤοο  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..//66886600  ππ..εε..//ΦΦΚΚ66881166//22002200  έέγγγγρρααφφοο  ((μμεε  σσυυννηημμμμέέννηη  μμεελλέέττηη))  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς    ΟΟδδιικκώώνν  

ΥΥπποοδδοομμώώνν    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  

  

ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ    

  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ππρροοςς  έέλλεεγγχχοο  κκααιι  έέγγκκρριισσηη  ααππόό  ττιιςς  σσυυννααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΑΑννττιιδδρρόόμμηησσηη  ττωωνν  οοδδώώνν  ΦΦλλοούύττζζηη  ((σσττοο  ττμμήήμμαα  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  οοδδόό  ΡΡίίμμιιννιι  έέωωςς  ττηηνν  οοδδόό  ΠΠρρεεββέέζζηηςς)),,  ΠΠρρεεββέέζζηηςς  κκααιι  

ππααρράάδδρροομμοουυ  ΗΗρραακκλλέέοουυςς    σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΑΑγγ..  ΓΓρρηηγγοορροούύσσααςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»  κκααιι  έέππεειιτταα  ααππόό  ::      

  

  ΤΤηηνν  σσηημμεείίωωσσηη  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς    ((σσχχεεττ..11)),,  

σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  φφωωττεειιννώώνν  σσηημμααττοοδδοοττήήσσεεωωνν  

σσττοονν  κκόόμμββοο  ττωωνν  οοδδώώνν  ΦΦλλοούύττζζηη  κκααιι  ΡΡίίμμιιννιι,,  

  

    ΤΤηηνν  δδιιααββίίββαασσηη  ττηηςς  ΤΤρροοπποοιιηηττιικκήήςς  μμεελλέέττηηςς  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΟΟδδιικκώώνν  ΥΥπποοδδοομμώώνν  ((σσχχεεττ..22))  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  

οοπποοίίαα  ττρροοπποοπποοιιεείίττααιι  ηη  μμεελλέέττηη  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  φφωωττεειιννήήςς  σσηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  σσοουυςς  κκόόμμββοουυςς  

ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΡΡίίμμιιννιι  ––  ΦΦλλοούύττζζηη  κκααιι  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΠΠλλοουυττάάρρχχοουυ  

κκααιι  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  εεγγκκρρίίσσεεωωνν  κκααιι  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ττωωνν  ππρροοββλλεεπποομμέέννωωνν,,  

ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  

ττηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  μμεε  ααρρ..  112255//22001177  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππρρόόσσθθεεττηη  

««ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  μμεελλέέττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  φφωωττεειιννήήςς  σσηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  σσττοουυςς  κκόόμμββοουυςς  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΡΡίίμμιιννιι  ––  

ΦΦλλοούύττζζηη  κκααιι  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΠΠλλοουυττάάρρχχοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  σσυυννηημμμμέέννηη  μμεελλέέττηη  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  

ΟΟδδιικκώώνν  ΥΥπποοδδοομμώώνν  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  ((σσχχεεττ..22))..  

ΣΣυυννηημμμμέένναα    

11..  ΣΣχχεεττιικκόό  έέγγγγρρααφφοο  11  

22..  ΣΣχχεεττιικκόό  έέγγγγρρααφφοο  22  
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ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  οο    ΠΠρροοεεδδρρεεύύωωνν  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  κκάάλλεεσσεε  τταα  μμέέλληη  νναα  ααπποοφφαασσίίσσοουυνν  σσχχεεττιικκάά..  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ααφφοούύ  άάκκοουυσσεε  ττοονν  ΠΠρροοεεδδρρεεύύοονντταα  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,,  ττοο  μμεε  ααρρ..  

ππρρωωττ..  6655888844//660099//22001188  &&  6655005500//665555  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι    ττοο  μμεε  

ααρρ..  ππρρωωττ..  ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..//66886600  ππ..εε..//ΦΦΚΚ66881166//22002200  έέγγγγρρααφφοο  ((μμεε  σσυυννηημμμμέέννηη  μμεελλέέττηη))  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς    ΟΟδδιικκώώνν  ΥΥπποοδδοομμώώνν    ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  σσυυζζήήττηησσεε  δδιιεεξξοοδδιικκάά  ττοο  θθέέμμαα..    

  

ΣΣυυννεεππώώςς  σσεε  σσύύννοολλοο  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν  έέξξιι  ((66))    μμεελλώώνν,,    ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  

  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ    

  

ΤΤηηνν  σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  μμεε  ααρρ..  112255//22001177  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  ππρρόόσσθθεεττηη  ««ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  

μμεελλέέττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  φφωωττεειιννήήςς  σσηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  σσττοουυςς  κκόόμμββοουυςς  ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΡΡίίμμιιννιι  ––  ΦΦλλοούύττζζηη  κκααιι  

ΗΗρραακκλλέέοουυςς  ––  ΠΠλλοουυττάάρρχχοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ»»,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  σσυυννηημμμμέέννηη  μμεελλέέττηη  ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΟΟδδιικκώώνν  

ΥΥπποοδδοομμώώνν  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥπποοδδοομμώώνν  κκααιι  ΜΜεεττααφφοορρώώνν  ((ααρρ..  ππρρωωττ..  ΔΔ..ΟΟ..ΥΥ..//66886600  ππ..εε..//ΦΦΚΚ66881166//22002200  ))  ηη  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλεείί  

ααννααππόόσσππαασσττοο  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς..    

 

Ακολούθως  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη,  το υπ΄αριθμ  πρωτ.: 59661/15778/29.9.2020  

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την αριθ. 42/2020  (ΑΔΑ: 9ΡΛ7ΩΗ3-4ΜΞ)  απόφαση της Ε.Π.Ζ, ,  τις 

διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και τις διατάξεις 

του άρθρου 94 του Ν. 4685/2020, συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων 

κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Επί συμμετεχόντων (25) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (25) ψηφισάντων, το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  
 
Την συμπλήρωση της με αρ. 125/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα ως προς την πρόσθετη 

«Τροποποίηση μελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης στους κόμβους Ηρακλέους – Ρίμινι – 

Φλούτζη και Ηρακλέους – Πλουτάρχου του Δήμου Χαϊδαρίου», σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη της Διεύθυνσης 

Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./6860 π.ε./ΦΚ6816/2020 ) σύμφωνα 

με την αριθμ. 42/2020 (ΑΔΑ: 9ΡΛ7ΩΗ3-4ΜΞ)   απόφαση της Ε.Π.Ζ. όπως εμφανίζεται εξ΄ολοκλήρου στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσας.  

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  23-10-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΞΧΧΩΗ3-ΩΟΟ
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