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Από το πρακτικό της αριθ. 01/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης : 01/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων
επί του πεζοδρομίου στην Κωστή
Παλαμά 22 στη Ν. Χαλκηδόνα».

Σήμερα Δευτέρα 23-01-2017 , στο Πνευματικό Κέντρο της Χαλκηδόνας,
συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να
ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του
Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 1224/1901-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κατερίνη Γεώργιου, η
οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο
Δαγλόγλου Κατερίνα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
Μανουράς Ευάγγελος
Καφεντζής Διονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καραΐσκος Κωνσταντίνος
Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν
την απουσία τους.
Ο Πρόεδρος , κος Κατερίνης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα
της Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Έχει έρθει του υπ΄αριθμ πρωτ: 879/13-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών το οποίο αναφέρει τα εξής:
Ο κ. Μενούνος Θεόδωρος ζητά να δοθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει
με τα οχήματα που προκαλούν ζημιές στο κατάστημά του.
Για ενημέρωση του Συμβουλίου σας γνωρίζουμε ότι:
 Επί της οδού Κ. Παλαμά 22 στη Ν.Χαλκηδόνα διερχόμενοι οδηγοί
αναπτ΄θσουν ταχύτητα που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, με αποτέλεσμα
να εκτρέπονται της πορείας τους και να προσκρούουν πάνω στην
επιχείρηση που υπάρχει στην συγκεκριμένη οδό.
 Στις 30/12/2016 όχημα διερχόμενο επί της οδού Κ.Παλαμά 22 στη
Ν.Χαλκηδόνα προσέκρουσε στην πρόσοψη του καταστήματος που
διατηρεί ο κ. Μενούνος Θεόδωρος, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.
 Η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στην τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων
και ειδικής σήμανσης κατά μήκος της οδού Κ. Παλαμά στη Ν. Χαλκηδόνα
ώστε τα οχήματα που εισέρχονται στη στροφή να μειώνουν ταχύτητα
Στο άρθρο 46 παρ.1 του Ν.3542/07 αναφέρεται ότι « μέτρα που αφορούν
ρύθμιση κυκλοφορίας… καθορισμό χώρων στάθμευσης …. λαμβάνονται
με απόφαση Δ.Σ».
Επίσης στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.2696/99, όπως αυτός ισχύει σήμερα ,
αναφέρεται ότι «η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται
…. από τους Ο.Τ.Α. που τις συντηρούν…»
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, η Υπηρεσία προτείνει την τοποθέτηση τριών
(3) μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου, της οδού Κ. Παλαμά 22
στη Ν. Χαλκηδόνα, και παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν

διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 01/2017 Πρακτικό του
Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του κ. Προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τοποθέτηση τριών (3) μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου,
της οδού Κ. Παλαμά 22 στη Ν. Χαλκηδόνα,
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2017
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

