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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Συνεδρίαση : 10η
Αριθμός απόφασης: 69/2020
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη της τεχνικής μελέτης με θέμα: «Τοποθέτηση
κατακόρυφης σήμανσης (P-2)STOP, επί των οδών Πέλλης και Δωδώνης, στην
συμβολή τους με την οδό Αγ. Παρασκευής στην Κηφισιά».
Στην Κηφισιά σήμερα, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα
Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. έως και 14:00μ.μ., μετά από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 88 & 89 του
Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
–
Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 89 & 90 του Ν. 4555/2018 και κοινοποιήθηκε
με κάθε πρόσφορο μέσο, έλαβε χώρα η δια περιφοράς (υπ΄αρ. 60249/22-92020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Συνεδριάσεις δηµοτικού
συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήµων κατά το διάστηµα
εφαρµογής των µέτρων για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοιου)
τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κηφισιάς κατά τις
διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.
ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ
ΜΕΛΗ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΕΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΝΤΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ), ΤΣΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΤΙΤΙΚΑ).
Οι συμμετέχοντες Σύμβουλοι της Κοινότητας Κηφισιάς προσκλήθηκαν νόμιμα,
με την από 27-11-2020 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς
με γραπτή πρόσκληση ή ηλεκτρονικά, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την
ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2
του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 παρ. 2 του Ν.
4555/2018.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 2 του
Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 90 παρ. 2 του Ν.

4555/2018, επειδή επί συνόλου μελών 11 συμμετείχαν 11, ήτοι το σύνολο
των μελών του Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα και θέτει υπόψη του
σώματος:
Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40284/18-11-2020 Εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Κυκλοφοριακών Φόρτων στην οποία αναφέρεται
ότι:
Η Υπηρεσία μας μετά από επισημάνσεις δημοτών, διενήργησε αυτοψία
και διαπίστωσε την έλλειψη σήμανσης υποχρεωτικής διακοπής πορείας (Ρ-2)
STOP στις οδούς Πέλλης και Δωδώνης, στην συμβολή τους με την οδό Αγ.
Παρασκευής.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις υπόλοιπες κάθετους οδούς (Αλκαίου,
Διαγόρα και Άρεως) που διασταυρώνονται με την οδό Αγ. Παρασκευής,
υπάρχει κατακόρυφη σήμανση (Ρ-2) STOP με την οποία οι οδηγοί που
κινούνται επί των καθέτων αυτών οδών, υποχρεούνται να διακόψουν πορεία
ώστε να εξέλθουν με ασφάλεια έχοντας παραχωρήσει προτεραιότητα
διέλευσης στον οδηγό που κινείται επί της οδού Αγ. Παρασκευής.
Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η οδός Αγ. Παρασκευής
αποτελεί λεωφορειόδρομο, καθώς διέρχεται από αυτήν η λεωφορειακή
γραμμή 501, πρέπει να αποτελεί οδό προτεραιότητας σε όλο το μήκος της.
Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται την κατακόρυφη
σήμανση με ρυθμιστικές πινακίδες (Ρ-2)STOP, επί των οδών Πέλλης και
Δωδώνης, στην συμβολή τους με την οδό Αγ. Παρασκευής στην
Κηφισιά, δίνοντας έτσι την προτεραιότητα στην οδό Αγ. Παρασκευής.
Σημειώνεται ότι οι ρυθμιστικές πινακίδα (Ρ-2) STOP που θα απαιτηθούν
για την υλοποίηση της ως άνω ρύθμισης και αναφέρονται στην συνημμένη
Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας μας, υπάρχουν στα αποθέματα του Δήμου και
η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί από το Τεχνικό Συνεργείο του Δήμου.
Συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού
του Δήμου.
-Την από 16-11-2020 Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών/Τμήμα Ρύθμισης Κυκλοφοριακών Φόρτων η οποία προβλέπει τη
λήψη των κάτωθι μέτρων:
Την τοποθέτηση


Μίας ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-2) STOP σε ιστό, επί της οδού Πέλλης
στη συμβολή της με την οδό Αγ.Παρασκευής.



Μίας ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-2) STOP σε ιστό, επί της οδού Δωδώνης
στη συμβολή της με την οδό Αγ.Παρασκευής.

Εν συνεχεία, το Συμβούλιο της Κοινότητας Κηφισιάς αφού έλαβε υπόψη του
τα ανωτέρω και επειδή έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 86 του Ν. 4555/2018,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Γνωμοδοτεί θετικά όσον αφορά την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40284/18-11-2020
Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Κυκλοφοριακών Φόρτων,
συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής μελέτης αυτής και ειδικότερα στην
τοποθέτηση


Μίας ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-2) STOP σε ιστό, επί της οδού Πέλλης
στη συμβολή της με την οδό Αγ.Παρασκευής.



Μίας ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-2) STOP σε ιστό, επί της οδού Δωδώνης
στη συμβολή της με την οδό Αγ.Παρασκευής.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμιστικές πινακίδα (Ρ-2) STOP που θα απαιτηθούν
για την υλοποίηση της ως άνω ρύθμισης και αναφέρονται στην συνημμένη
Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας μας, υπάρχουν στα αποθέματα του Δήμου και
η τοποθέτησή τους θα πραγματοποιηθεί από το Τεχνικό Συνεργείο του Δήμου.
Συνεπώς δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τρέχοντος προϋπολογισμού
του Δήμου.
2. Διαβιβάζει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη
σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 69/2020 και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Κηφισιάς που πήραν
μέρος στη συνεδρίαση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ
Κηφισιά 14-12-2020
Ακριβές αντίγραφο

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ)
ΤΣΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ(ΤΙΤΙΚΑ)
ΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

