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Κερατσίνι: 14-05-2020
Αρ. πρωτ.: 14189

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της 5ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της 4-5-2020
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/2020
ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ 19
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00
έναρξης: 12:00 και ώρα λήξης 12:30.) συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνική
επικοινωνία) η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στο γραφείο της Προέδρου της, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.
13062/29-4-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του
Ν. 4555/2018) και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.
55/τ.Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»
Η ψήφος θα δοθεί με τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου με τα μέλη της της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

και θα σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: plappa@keratsini.gr

Διαπιστώθηκε ότι ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο εννιά (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση οκτώ (8 ) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Θεόδοτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος),
3)Κυριάκος Κατσαφάδος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 4) Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό
μέλος), 5)Μιχαήλ Κουλίζος (τακτικό μέλος), 6) Αγγελική Κασιμάτη (τακτικό μέλος), 7) Μαρία Μαντουβάλου
(τακτικό μέλος,) 8) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος)
ΑΠΩΝ
1)Γεώργιος Αρφαράς (τακτικό μέλος)
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατόπιν εισήγαγε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στα υπ΄αριθμ. πρωτ. 10732/19-3-2020
έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 73, παρ.1,για την έγκριση ή μη
τοποθέτησης καθρέπτη κυκλοφορίας κατόπιν της υπ΄αριθμ. 42240/31-10-2019 αίτησης.
Η άποψη της Τεχνικής υπηρεσίας είναι θετική και προτείνουμε να τοποθετηθεί ένα τεμάχιο σε απόσταση 30
εκατοστών από την άκρη του κρασπέδου προς το πεζοδρόμιο της οδού Γαλιλαίου 19, όπως έχει σημειωθεί
στην επισυναπτόμενη φωτογραφία, στην διασταύρωση των οδών Γαλιλαίου & Μεθώνης.
Η συγκεκριμένη διασταύρωση είναι επικίνδυνη αφού και οι 2 δρόμοι είναι διπλής κατεύθυνσης, η οδός
Γαλιλαίου έχει μεγάλη κλίση, η οδός Μεθώνης δεν συνεχίζει στην ίδια ευθεία και τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα
της οδού Γαλιλαίου εμποδίζουν την ορατότητα των αυτοκίνητων που εισέρχονται στον κόμβο από την οδό
Μεθώνης.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ΄όψιν:
1.Το προαναφερθέν έγγραφ
2.Το άρθρο 73, παρ. 1, του Ν. 3852/2010
3.Την υπ’ αριθμ. 42240/31-10-2019 αίτηση της κ. ΒΗΧΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ
4. Την επισυναπτόμενη φωτογραφία
Κατόπιν η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Η ψήφος εδόθη με τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου με τα μέλη της της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: plappa@keratsini.gr
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Επτά (7) θετικές ψήφοι
(Παρών δήλωσε ο Δημοτικός Σύμβουλοι κος Φίλιππος Καμπούρης,
και δεν προσμετράται )

Εγκρίνει την τοποθέτηση ενός καθρέπτη κυκλοφορίας σε απόσταση 30 εκατοστών από την άκρη του
κρασπέδου προς το πεζοδρόμιο της οδού Γαλιλαίου 19, όπως έχει σημειωθεί στην επισυναπτόμενη
φωτογραφία, στη διασταύρωση των οδών Γαλιλαίου & Μεθώνης.
Η άποψη της Τεχνικής υπηρεσίας είναι θετική λόγω επικινδυνότητας της εν λόγω διασταύρωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (23)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 4-5-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ
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