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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.26276/22.9.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου,
που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1) Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2) Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3) Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4) Χατζηδάκης Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Κων/νος, 6)
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 7) Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 8) Σερέτη Χριστίνα, 9) Καλαρρύτης Χρήστος, 10)
Ζαννιά Ευφημία, 11) Αντζινάς Ιωάννης, 12) Βιδάλης Παναγιώτης, 13) Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 14)
Δημητρόπουλος Άγγελος, 15) Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 16) Καλούδης Κων/νος, 17) Μπασούρης
Μαρίνος, 18) Νικηφόρος Ιωάννης, 19) Καπίρη Ελένη, 20) Κοκοτίνης Χρήστος, 21) Ασβεστάς Δημήτριος,
22) Καλαντίδης Δημήτριος, 24) Αντύπας Γεώργιος, 25) Δουβή Αγγελική, 26) Αναγνώστου Ιωάννης, 27)
Αγαδάκος Γεώργιος, 28) Τσατσούλη Αναστασία, 29) Μαργαρώνης Παναγιώτης, 30) Ευσταθίου
Αναστάσιος, 31) Κουρής Μιχαήλ, 32) Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33) Πούλος Ιωάννης, 34) Πίκουλα
Αργυρώ, 35) Σόφης Γεώργιος και 36) Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννάκης Χρήστος, 2) Χωματά
Αικατερίνη, 3) Κούρτης Ανδρέας, 4) Παναγιώταρης Αναστάσιος, 5) Γρηγορέας Ιωάννης, 6) Γεωργίου
Δημήτριος δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο συμπαραστάτης του δημότη κ. Αραμπατζής, ο κ. Κοντονίκας
και ο κ. Φιλοθεϊδης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 342/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχεδιασμός κόμβου (ROUND ABOUT) στη διασταύρωση των λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου &
Αλέξ. Παναγούλη
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Δουβή, Αγαδάκος, Σεφτελής, Αναγνώστου, Χρυσουλάκης,
Πίκουλα, Δ. Πανταζόπουλος, Κουρής, Ευσταθίου, Σόφης, Νικηφόρος, Πούλος, Τσατσούλη, Μαργαρώνης)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, την 101/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την
οποία εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός κόμβου (roundabout) στη
διασταύρωση των λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου και Αλέξ. Παναγούλη και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα τον
σχεδιασμό κόμβου (roundabout) στη διασταύρωση των λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου και Αλέξ. Παναγούλη.
Πιο συγκεκριμένα:
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός κόμβου (roundabout) στη διασταύρωση των
λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου και Αλέξ. Παναγούλη.
Στην συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος διότι:


Η λεωφ. Αλεξ. Παναγούλη εξυπηρετεί τα νότια προάστια να προσεγγίζουν ευκολότερα την Λεωφόρο
Ελ. Βενιζέλου (Κατεχάκη) παρακάμπτοντας τους κεντρικούς δρόμους, οι οποίοι ιδιαίτερα τις πρωινές
ώρες παρουσιάζουν έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, το οποίο συνεπάγεται πυκνή ροή οχημάτων και
μεγάλες ταχύτητες,



Οι λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου και Αλέξ. Παναγούλη γειτνιάζουν με την πλατεία Παραθύρα, στην οποία
πέρα από την προφανή κίνηση των πεζών που συχνάζουν στην πλατεία, υπάρχει παραπλεύρως και
λωρίδα στάθμευσης λεωφορείων του ΟΑΣΑ, η οποία εξυπηρετεί τους οδηγούς του ΟΑΣΑ για το
διάλειμμά τους,



Η εκκλησία των Αγίου Τιμόθεου και Αγίας Μαύρας που υφίσταται παραπλεύρως της λεωφ. Σοφοκλή
Βενιζέλου, αλλά και η παιδική χαρά ανάντη της εκκλησίας, αυξάνει την κίνηση των πεζών και των
οχημάτων που διακινούνται στην περιοχή,



η συσσώρευση εμπορικών χρήσεων (καφετέριες, εστιατόρια, ιατρεία, κ.ά.) εκατέρωθεν της λεωφόρου
οδηγούν συχνά φαινόμενα άτακτου παρκαρίσματος, το οποίο δημιουργεί σύγχυση στους οδηγούς και
στην ομαλή ροή των οχημάτων, αλλά και στη δημιουργία επικίνδυνων συνθηκών για τους πεζούς.
Επομένως, για όλους τους παραπάνω λόγους, τίθενται θέματα ασφαλείας τόσο για τους οδηγούς των

οχημάτων, όσο και για τους πεζούς που κινούνται στην περιοχή.
Οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:
Στη συμβολή των λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, Αλεξ. Παναγούλη και Μαραθωνομάχων δημιουργείται
κυκλικός κόμβος (roundabout), σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. Με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου
επιτυγχάνεται αποσαφήνιση των πορειών των αυτοκινήτων που κινούνται επί του κόμβο και των πορειών
των αυτοκινήτων που πρόκειται να κινηθούν σε αυτόν, ακολουθώντας κυκλική πορεία, δίνοντας
προτεραιότητα σε αυτά που κινούνται επί του κυκλικού κόμβου. Οι νησίδες επί των λεωφ. Σοφοκλή
Βενιζέλου και Αλεξ. Παναγούλη επεκτείνονται στα όρια του roundabout προκειμένου να εξυπηρετήσουν
γεωμετρικά τη λειτουργία του κόμβου. Στην περιοχή του κυκλικού κόμβου δημιουργούνται θέσεις
στάθμευσης αυτοκινήτων, διαμορφώνοντας σταγόνες στα υφιστάμενα πεζοδρόμια.
Οι παρεμβάσεις συμβάλλουν στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής των κατοίκων της περιοχής, στην οδική ασφάλεια των οδηγών που κινούνται στην
περιοχή (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών), στην ασφαλή διακίνηση των επισκεπτών της παρακείμενης
παιδικής χαράς, καθώς και των επισκεπτών της εκκλησίας των Αγίου Τιμόθεου και Αγίας Μαύρας που
βρίσκεται πλησίον.
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Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις θα γίνουν με τους κανόνες της επιστήμης, με τις απαραίτητες διαβάσεις
πεζών και την απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο.
Η περιοχή μελέτης φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο.
Σημειώσεις:
1. Οι οδοί, στις οποίες γίνονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, δεν ανήκουν στο Βασικό Οδικό Δίκτυο,
2. Για την υλοποίηση των εργασιών, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7437/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/8-5-2017 έγγραφό του,
3. Από την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων επιβαρύνεται ο Κ.Α. 30.7322.0021 του προϋπολογισμού
του τρέχοντος έτους 2017 του Δήμου Ηλιούπολης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 342/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΗ

Γ. Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Κ.Παπαδόπουλος,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 2.10.2017

Ι.Αντζινάς, Π. Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα, Κ.Καλούδης Μ.Μπασούρης,
Ε.Καπίρη, Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης,
Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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