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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 6εο ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ζιηνύπνιεο

ήκεξα 27 Απξηιίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 16:30 ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Ζιηνύπνιεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθ.10808/21.4.2017 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, πνπ
δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 65 θαη 67 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. Παληαδόπνπινο Ζιίαο, Πξόεδξνο, 2. Υξπζνπιάθεο Φώηηνο,
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. εξέηε
Υξηζηίλα, 11. Καιαξξύηεο Υξήζηνο, 12. Εαλληά Δπθεκία, 13. Αληδηλάο Ησάλλεο, 14. Γηαλλόπνπινο
Θεκηζηνθιήο, 15. Γεκεηξόπνπινο Άγγεινο, 16. Κνξκά - Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 17. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 18.
Κνύξηεο Αλδξέαο, 19. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 20. Νηθεθόξνο Ησάλλεο, 21. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 22.
Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 23. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο, 24. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 25. Αληύπαο Γεώξγηνο, 26. Γνπβή
Αγγειηθή, 27. Αλαγλώζηνπ Ησάλλεο, 28. Σζαηζνύιε Αλαζηαζία, 29. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, 30. Δπζηαζίνπ
Αλαζηάζηνο, 31. Κνπξήο Μηραήι, 32. Παληαδόπνπινο Γεκήηξηνο, 33. Πνύινο Ησάλλεο, 34. Πίθνπια Αξγπξώ,
35. εθηειήο Κσλ/λνο, όηη νη θ.θ. 1. Βηδάιεο Παλαγηώηεο, 2. Καινύδεο Κσλ/λνο, 3. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 4.
Καπίξε Διέλε, 5. Αγαδάθνο Γεώξγηνο, 6. όθεο Γεώξγηνο, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, όηη ν
Γήκαξρνο, θ. Βαζίιεηνο Βαιαζόπνπινο, είλαη παξώλ, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Αλαζηόπνπινο, ν Ννκηθόο
ύκβνπινο ηνπ Γήκαξρνπ θ. Μαληαδάθεο, ν ηερληθόο ζύκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Παπαγεσξγίνπ, θαη ν
πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θ. Αξακπαηδήο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κόληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 160/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε ή κε ηνπνζέηεζεο απαγνξεπηηθνύ ζήκαηνο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ (Ρ40)
γηα είζνδν θαη έμνδν ζε πξαζηά νηθνπέδνπ ζηελ νδό Παληαδή 6
(Από ηε ζπλεδξίαζε έρνπλ απνρσξήζεη νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ.θ. Αλαγλώζηνπ, Δπζηαζίνπ, Γνπβή,
Νηθεθόξνο, Γεκ. Παληαδόπνπινο, Πνύινο, Σζαηζνύιε θαη Μαξγαξώλεο)
Ο Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 42ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ
ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. 54/2017 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηνπνζέηεζε
απαγνξεπηηθνύ ζήκαηνο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο (P-40) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ γηα είζνδν θαη έμνδν ζε πξαζηά
νηθνπέδνπ ζηελ νδό Παληαδή 6. Η θαηαθόξπθε ζήκαλζε Ρ-40 ζα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ
Παληαδή 6 γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ελόο (1) απηνθηλήηνπ ζηελ πξαζηά νηθνπέδνπ, όπσο απηό εκθαίλεηαη ζηελ ππ’
αξηζ. 15168/1960 άδεηα νηθνδνκήο, ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα εηζήγεζε. Η ελ ιόγσ νηθνδνκή απαιιάζζεηαη
από ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ δηόηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ Κώδηθα
Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο “πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελα θηήξηα γηα ηα νπνία ε άδεηα νηθνδνκήο έρεη
εθδνζεί κέρξη ηελ 25-08-1979 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Ν.960/79) απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε
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δεκηνπξγία ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ”. Η άδεηα νηθνδνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ έρεη εθδνζεί πξν
ηεο 25-08-1979 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 26-11-1960, επνκέλσο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο
ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηελ πξαζηά ηνπ νηθνπέδνπ ζα
θαηαζθεπαζηεί ξάκπα επί ηνπ πεδνδξνκίνπ σο εμήο: ζα θαζαηξεζεί ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαζώο θαη ην
πεδνδξόκην ζε βάζνο πεξίπνπ 0.60m θαη γηα πιάηνο πεξίπνπ 2.50m (γηα 1 απηνθίλεην) θαη ζα αληηθαηαζηαζεί κε
ξάκπα, ε νπνία ζηελ αθεηεξία ηεο (δειαδή ζηελ θάζεηε πξνβνιή ηεο αθκήο ηνπ πθηζηάκελνπ θξαζπέδνπ επί ηνπ
νδνζηξώκαηνο) ζα έρεη ύςνο 0 ~ 2 cm ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν νδόζηξσκα θαη ην ηειείσκά ηεο ζα ζπλδεζεί κε
ην πθηζηάκελν ελαπνκέλσλ πεδνδξόκην ρσξίο πςνκεηξηθή δηαθνξά. Καη παξέπεκςε ην ζέκα ζην Δεκνηηθό
πκβνύιην γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απόθαζεο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006
Οκόθσλα απνθαζίδεη
Δγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε απαγνξεπηηθνύ ζήκαηνο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο (Ρ-40) επί ηνπ πεδνδξνκίνπ
γηα είζνδν θαη έμνδν ζε πξαζηά νηθνπέδνπ ζηελ νδό Παληαδή 6. Ζ θαηαθόξπθε ζήκαλζε Ρ-40 ζα ηνπνζεηεζεί
επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο νδνύ Παληαδή 6 γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ελόο (1) απηνθηλήηνπ ζηελ πξαζηά
νηθνπέδνπ, όπσο απηό εκθαίλεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. 15168/1960 άδεηα νηθνδνκήο, ε νπνία ζπλνδεύεη ηελ παξνύζα
εηζήγεζε. Ζ ελ ιόγσ νηθνδνκή απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο ρώξσλ ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ δηόηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ Κώδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο “πξνζζήθεο ζε
πθηζηάκελα θηήξηα γηα ηα νπνία ε άδεηα νηθνδνκήο έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ 25-08-1979 (εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρύνο ηνπ Ν.960/79) απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγία ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ”. Ζ
άδεηα νηθνδνκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ έρεη εθδνζεί πξν ηεο 25-08-1979 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 26-111960, επνκέλσο απαιιάζζεηαη από ηελ ππνρξέσζε δεκηνπξγίαο ρώξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Γηα ηελ
είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηελ πξαζηά ηνπ νηθνπέδνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ξάκπα επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ σο εμήο: ζα θαζαηξεζεί ην θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ θαζώο θαη ην πεδνδξόκην ζε βάζνο πεξίπνπ
0.60m θαη γηα πιάηνο πεξίπνπ 2.50m (γηα 1 απηνθίλεην) θαη ζα αληηθαηαζηαζεί κε ξάκπα, ε νπνία ζηελ
αθεηεξία ηεο (δειαδή ζηελ θάζεηε πξνβνιή ηεο αθκήο ηνπ πθηζηάκελνπ θξαζπέδνπ επί ηνπ νδνζηξώκαηνο) ζα
έρεη ύςνο 0 ~ 2 cm ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν νδόζηξσκα θαη ην ηειείσκά ηεο ζα ζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν
ελαπνκέλσλ πεδνδξόκην ρσξίο πςνκεηξηθή δηαθνξά.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 160/2017 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηε ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Μ. ΚΟΤΡΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Υ Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Α.Μαξθνπιάθε,

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

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

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ, 2.5.2017

Η.Αληδηλάο,, Θ.Γηαλλόπνπινο, Η.Νηθεθόξνο, Α.Γεκεηξόπνπινο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Κ.Παπαδόπνπινο, Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα, Μ.Μπαζνύξεο,
Α. Κνύξηεο, Α.Παλαγηώηαξεο, Η.Γξεγνξέαο, Υ.Κνθνηίλεο,
Γ. Καιαληίδεο, Γ. Αζβεζηάο, Φ. Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληύπαο

ΠΑΝΣΑΕΟΠΟΤΛΟ ΖΛΗΑ

Α.Γνπβή, Η. Αλαγλώζηνπ, Α. Σζαηζνύιε, Π. Μαξγαξώλεο,
Α. Δπζηαζίνπ, Μ. Κνπξήο, Γ.Παληαδόπνπινο, Η.Πνύινο, Α. Πίθνπια,
Κ. εθηειήο
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