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Απόσπασµα από το 5ο  Πρακτικό  
Αριθµ. Aπόφασης:23 

Αριθµ. θέµατος στην ηµερήσια διάταξη:4ο    
Συνεδρίαση της :05/09/2018    

Αριθµ. πρωτ. και ηµεροµηνία που 
 δόθηκε η πρόσκληση:36550/31-08-2018  

 

  

 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆ιαµόρφωσης νησίδων και κατασκευής συµπληρωµατικών  νησίδων επί της 

Λεωφ. Ιωνίας.   

   Στις Αχαρνές σήµερα στις 05 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2018  ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 

11:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε σε 5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής κατόπιν της από µε αριθµό  πρωτ.: 36550/31-08-2018 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 6 παρισταµένων µελών κηρύχθηκε η έναρξη της 

συνεδρίασης. 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννης Κασσαβός,  φέρνει για συζήτηση στο 

Σώµα το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 

 

     Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3. ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

6. ΣΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΝ.ΜΕΛΟΣ)  

 

  

  

 

ΑΔΑ: 6Υ95ΩΨ8-Β4Τ



Υπηρεσιών µε το επισυναπτόµενο προς έγκριση σχέδιο διαµόρφωσης νησίδων & κατασκευής 

συµπληρωµατικών νησίδων επί της Λεωφ. Ιωνίας  στην οποία αναφέρει ότι: 

     Κατά την εφαρµογή της µε αρ. 101/2014  Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

έγκρισης διαµόρφωσης νησίδων στη Λ. Ιωνίας, προέκυψαν συνθήκες οι οποίες τροποποιούν το 

αρχικό σχέδιο καθώς επίσης γίνεται απαιτητή και η κατασκευή νέων συµπληρωµατικών νησίδων.  

Λήφθηκαν υπόψη επί τόπου του έργου τα παρακάτω:  

• Η καθαίρεση της ρυµοτοµίας  (βλ:συν. φωτο) και η διάνοιξη της οδού σε αυτό το τµήµα. 

• Η ασφάλεια  µαθητών, πεζών  και οχηµάτων  εν όψει της έναρξης των σχολείων. 

• Η υφιστάµενη φωτεινή διάβαση πεζών επί της Λ. Ιωνίας στο ύψος της οδού Λυκούργου. 

• Η αναγκαιότητα άµεσης υλοποίησης της κατασκευής των νησίδων  χωρίς άλλη 

καθυστέρηση.  

• Ο συγχρονισµός της υλοποίησης των νησίδων µε το έργο συντήρησης οδοστρώµατος  ήταν 

επιθυµητός  για λόγους οικονοµίας του έργου.  

Η τελική διαµόρφωση καθώς και η απαιτούµενη σήµανση (κατακόρυφη και οριζόντια) βάσει του 

ΚΟΚ, φαίνεται στο συνηµµένο σχέδιο. 

Από τις παραπάνω ρυθµίσεις, δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2018.  

Παρακαλούµε για συζήτηση του θέµατος και τη  λήψη της σχετικής απόφασης.  
     

              Ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

        

      Ο  Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

73 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

        Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την εισήγηση 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών και των 

οµιλητών, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΑΔΑ: 6Υ95ΩΨ8-Β4Τ



 

1. Γνωµοδοτεί θετικά για τη διαµόρφωση των νησίδων & την κατασκευή των συµπληρωµατικών 

νησίδων επί της Λεωφ. Ιωνίας, καθώς και για την απαιτούµενη σήµανση βάσει του ΚΟΚ 

(κατακόρυφη και οριζόντια) σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.  

2. ∆ιαβιβάζει προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ανωτέρω απόφαση. 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο. 

                                                         

 

                                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                                 Ακριβές Απόσπασµα 

                                                                               Αχαρνές, Αυθηµερόν 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ-ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

ΣΑΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 

 

ΑΔΑ: 6Υ95ΩΨ8-Β4Τ
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