ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ

Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 7εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 26 Μαξηίνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε
ην Γεκνηηθό πκβνύιην κεηά από ηελ 8466/20-3-2015 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Γ. εθηειή πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 74
ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ην πκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ζαξάληα ελόο
είλαη παξόληα ηξηάληα πέληε, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξόεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξόεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 6.
Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, 7. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Φπξξόπνπινο
Δπζηάζηνο, 10. Παληαδόπνπινο Ζιίαο, 11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 13. Εαλληά
Δπθεκία, 14. Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Γηαλλόπνπινο Θεκηζηνθιήο, 16. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 17. Κνξκά
– Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 18. Καινύδεο Κσλ/λνο, 19. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 20. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 21.
Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 22. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 23. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 24. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 25.
Υξπζνπιάθεο Φώηηνο, 26. Αληύπαο Γεώξγηνο, 27. Γνπβή Αγγειηθή, 28. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 29.
Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 30. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 31. Κνπξήο Μηραήι, 32. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο,
33. Πνύινο Ησάλλεο, 34. Πίθνπια Αξγπξώ θαη 35. όθεο Γεώξγηνο, όηη νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. 1.
Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 2. Κνύξηεο Αλδξέαο, 3. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 4. Καπίξε Διέλε 5. Αγαδάθνο
Γεώξγηνο θαη 6. Δπζηαζίνπ Αλαζηάζηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν Γήκαξρνο, θ.
Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Μαληαδάθεο θαη ν ύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Γθνύκαο Λεσλίδαο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 104/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δλεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο skate ζην ρώξν επί ηνπ
παξάδξνκνπ ηεο Λεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο θαη ηεο νδνύ Παπαλαζηαζίνπ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο.
(από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Αζβεζηάο θαη Πνύινο)
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ αλάγθε λα
ζπδεηεζεί ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ ελεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο
skate ζην ρώξν επί ηνπ παξάδξνκνπ ηεο Λεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο θαη ηεο νδνύ Παπαλαζηαζίνπ ζην Γήκν
Ζιηνύπνιεο, εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γξεγνξέαο, πνπ εηζεγήζεθε ηελ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε
ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο skate ζην ρώξν επί
1

ηνπ παξάδξνκνπ ηεο Λεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο θαη ηεο νδνύ Παπαλαζηαζίνπ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο, είπε ηα
εμήο: Μεηά ηην επίζκετή μος ζηο σώπο ηος skate διαπίζηυζα όηι, 1) η πεπίθπαξη ηος σώπος έσει καηαζηπαθεί,
2) οι πόπηερ δεν ςπάπσοςν, 3) ηο πάπκο (αξίαρ ζσεδόν 100.000 €) πλέον έσει γίνει έναρ σώπορ πος είναι
επικίνδςνορ για σπήζηρ μιαρ και η ππόζβαζη έηζι γίνει εύκολη ππορ ποδήλαηα και μοηοζικλέηερ, πος είναι
εύκολο να πποκαλέζοςν αηύσημα ζηοςρ εαςηούρ ηοςρ αλλά και ζε όποιον βπεθεί ζηο σώπο αςηό, 4) για ηο σώπο
ηηρ πίζηαρ ηος skate δεν ςπάπσει κανονιζμόρ λειηοςπγίαρ καθώρ και δεν έσει γίνει ξεκάθαπο από ποιοςρ θα
γίνει ο έλεγσορ και η διασείπιζή ηος και 5) οι σπήζηερ ηηρ πίζηαρ skate δεν λαμβάνοςν ηα απαπαίηηηα μέηπα
αζθαλείαρ και δεν ςπάπσει αςηή ηη ζηιγμή ηπόπορ να επιβάλοςμε όποιο κανονιζμό και απαγόπεςζη σπήζηρ,
μιαρ και δεν έσει παπθεί υρ ηώπα κάποια απόθαζη για ηον κανονιζμό λειηοςπγίαρ ηος.
Καηόπιν ηούηος, πποηείνυ ηην απαγόπεςζη ηηρ σπήζηρ και λειηοςπγίαρ ηηρ πίζηαρ ηος skate έυρ όηος
αποθαζίζει ηο Δημοηικό Σςμβούλιο ηοςρ όποςρ και ηον ηπόπο λειηοςπγίαρ ηηρ, με αζθαλείρ ζςνθήκερ και
κανονιζμούρ.
Επίζηρ, να ζαρ ενημεπώζυ όηι, μεηά από έπεςνα πος διεξήγαγα, ο μόνορ δήμορ πος διαπίζηυζα όηι
έσει πεπάζει κανονιζμό λειηοςπγίαρ πάπκος skate είναι ο Δήμορ Σπάπηηρ, με απιθμό απόθαζηρ 649/2013 και
παπακαλώ να ακολοςθήζοςμε ηο παπάδειγμά ηος, για να μην έσοςμε πποβλήμαηα με ηην αζθάλεια και ηην
ςγεία ηυν παιδιών μαρ.
Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξαθηηθά
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ην Ν. 3463/2006 (Γ.Κ.Κ)
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Κνθνηίλε, Καιαληίδε, Υξπζνπιάθε, Αληύπα, Γνπβή, θαη Αλαγλώζηνπ)
1. Δγθξίλεη ηελ εθηόο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο
2. Απαγνξεύεη ηε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο ηνπ skate πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ παξάδξνκνπ ηεο
ιεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο θαη ηεο νδνύ Παπαλαζηαζίνπ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο, κεηά ηηο δηαπηζηώζεηο
πνπ πξνέθπςαλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο, έσο όηνπ έξζεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πιήξεο θάθεινο κε
ηνπο όξνπο θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 104/2015 θαη είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδόπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξόπνπινο, Ζ.Παληαδόπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξύηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 30.3.2015

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλόπνπινο, Α.Γεκεηξόπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Κ.Καινύδεο, Μ.Μπαζνύξεο, Α.Κνύξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηώηαξεο,
Η.Νηθεθόξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο,
Α.Γνπβή, Η.Αλαγλώζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνύιε, Π.Μαξγαξώλεο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Α.Πίθνπια, Γ.όθεο
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