ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 31/2017 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Καθοριζμός θέζης διάβαζης πεζών ζηην Σ.Κ. Λετόβοσ Γ. Αμσνηαίοσ
Αριθ. Απόθαζης: 326/2017
ην Ακύληαην, ζήκεξα 13 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Γεπηέξα θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ,
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 18059/08-11-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε
απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε
ζύλνιν 27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 23 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ησάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ησάλλεο
Ησαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Αβξακίδεο Ησάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ηνξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Βνιηώηεο Αξγύξηνο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βεξάλε Φσηεηλή

ΑΠΟΝΣΔ
Νάηζεο Ησάλλεο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπινο Γξεγόξηνο, θιήζξνπ θ. Σζαθθόπνπινο Ησάλλεο θαη Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπινο Αλέζηεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θα. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ έζεζε ππόςε ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ην θαηεπείγνλ ηνπ
ζέκαηνο θαη ύζηεξα από ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλάγσλζε
ηελ κε αξηζκό 32/2017 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Με ην αξηζ. 15006/25-09-2017 έγγξαθό ηνπ, ν θ. ΛΑΕΖ Γεκήηξηνο, αληηδήκαξρνο
Γ.Δ. Αεηνύ, Βαξηθνύ, Λερόβνπ θαη Νπκθαίνπ, δήηεζε από ηελ Σερληθή Τπεξεζία
ηνπ Γ. Ακπληαίνπ λα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα εγθξηζεί ε
δεκηνπξγία δηάβαζεο πεδώλ ζηελ θεληξηθή νδό (Ακπληαίνπ – Καζηνξηάο) ζηελ Σ.Κ.
Λερόβνπ ζε ζεκείν όπνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ.
Μεηά από απηνςία πνπ δηελήξγεζε ην Σκήκα Σερληθό θαη Πνηόηεηα Εσήο ηεο Γ/λζεο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ Γ. Ακπληαίνπ, αλαθέξνληαη ηα εμήο:
ην εληόο ηνπ νηθηζκνύ Σ.Κ. Λερόβνπ, ηκήκα ηεο επαξρηαθήο νδνύ Ακπληαίνπ –
Καζηνξηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε πεξηνρή όπνπ πθίζηαληαη νη νδνί πξόζβαζεο πξνο
ηελ πεξηνρή ησλ ζρνιείσλ, δελ ππάξρεη έσο θαη ζήκεξα απόθαζε γηα θαζνξηζκό
ζέζεο δηάβαζεο πεδώλ. ην ηκήκα ηπό ηεο νδνύ πθίζηαηαη εγθεθξηκέλε είζνδνο –
έμνδνο πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ κε απνηέιεζκα ζε εθείλν ην ηκήκα λα κελ
ππάξρεη πεδνδξόκην δηάβαζεο πεδώλ. Σν κνλαδηθό ηκήκα ηεο νδνύ όπνπ πθίζηαηαη
πεδνδξόκην βξίζθεηαη απέλαληη αθξηβώο από ην βελδηλάδηθν θαη από εθεί πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη ε θίλεζε ησλ πεδώλ. ην ζεκείν εθείλν ηεο νδνύ θαη κεηαμύ ηεο
νηθίαο θαο ΚΗΑΝΣΟΤ Αληηγόλεο θαη ηνπ Ξελώλα (θεξόκελνπ ηδηνθηήηε θ.
ΑΡΒΑΝΖ Κσλζηαληίλνπ) θαη κεηαμύ ηεο θαο ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ Βαζηιηθήο
(πθηζηάκελν παληνπσιείν) θαη ηνπ θ. ΜΑΣΛΖ Ζιία (πθηζηάκελε επηρείξεζε
εζηίαζεο) πθίζηαληαη εθαηέξσζελ ηεο νδνύ δηακνξθσκέλα πεδνδξόκηα ηθαλνύ
πιάηνπο ώζηε λα αξρίδεη θαη λα θαηαιήγεη δηάβαζε πεδώλ.
Δηζεγνύκαζηε ηνλ θαζνξηζκό δύν ζέζεσλ δηάβαζεο πεδώλ ζηελ θεληξηθή νδό
Ακπληαίνπ – Καζηνξηάο, εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Λερόβνπ, όπσο απηέο έρνπλ
ζρεδηαζηεί θαη ζην ζπλεκκέλν ζρέδην, ε κελ πξώηε ζην ύςνο ηεο νηθίαο θαο
ΚΗΑΝΣΟΤ Αληηγόλεο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ Ξελώλα (θεξόκελνο ηδηνθηήηεο
επηρείξεζεο θ. ΑΡΒΑΝΖ Κσλζηαληίλνο), ε δε δεύηεξε ζην ύςνο ηεο νηθίαο ηεο θαο
ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ Βαζηιηθήο (πθηζηάκελν παληνπσιείν) θαη ηνπ θ. ΜΑΣΛΖ Ζιία
(πθηζηάκελε επηρείξεζε εζηίαζεο) γηα ηελ αζθάιεηα θαη εμππεξέηεζε ησλ καζεηώλ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή νξηδόληηαο θαη θάζεηεο
ζήκαλζεο κε ηελ θαηάιιειε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Διιεληθέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, δηαγξάκκηζε ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) πηλαθίδσλ
Π21 επί ηνπ πεδνδξνκίνπ.

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Σνλ θαζνξηζκό δύν ζέζεσλ δηάβαζεο πεδώλ ζηελ θεληξηθή νδό Ακπληαίνπ –
Καζηνξηάο, εληόο ηνπ νηθηζκνύ ηεο Σ.Κ. Λερόβνπ, όπσο απηέο έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη
ζην ζπλεκκέλν ζρέδην, ε κελ πξώηε ζην ύςνο ηεο νηθίαο θαο ΚΗΑΝΣΟΤ Αληηγόλεο
θαη ηνπ πθηζηάκελνπ Ξελώλα (θεξόκελνο ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο θ. ΑΡΒΑΝΖ
Κσλζηαληίλνο), ε δε δεύηεξε ζην ύςνο ηεο νηθίαο ηεο θαο ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ Βαζηιηθήο
(πθηζηάκελν παληνπσιείν) θαη ηνπ θ. ΜΑΣΛΖ Ζιία (πθηζηάκελε επηρείξεζε
εζηίαζεο) γηα ηελ αζθάιεηα θαη εμππεξέηεζε ησλ καζεηώλ.
Β. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσλ ζέζεσλ ζα θαηαζθεπαζηεί νξηδόληηα θαη θάζεηε
ζήκαλζε κε ηελ θαηάιιειε θαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο Διιεληθέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, δηαγξάκκηζε ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηελ ηνπνζέηεζε δύν (2) πηλαθίδσλ
Π21 επί ηνπ πεδνδξνκίνπ.

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 326/2017.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

