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Από το Πρακτικό της 3ης/10-04-2019 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης περιορισμού ταχύτητας στην

οδό Αχιλλέως
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός
Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.15115/05-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας,
που
δημοσιεύθηκε
στον
Πίνακα
Ανακοινώσεων
της
Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και
γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας δ/ξης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες τρεις (3) από τους Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Συμεωνίδης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ιατρίδου Μαργαρίτα
Τεχλικίδης Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης λέει τα εξής:

Με την με αριθ. πρωτ. 14589/2-4-2019 καταγγελία-αίτηση
κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητάς μας και συγκεκριμένα της
οδού Αχιλλέως ζητούν την λήψη μέτρων και τον σχεδιασμό οδικής
ασφάλειας που θα έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της
ταχύτητας ορισμένων απερίσκεπτων οδηγών που αναπτύσσουν
μεγάλη ταχύτητα σε δρόμο τριών μέτρων πλάτους και διπλής
κατεύθυνσης θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα
διερχόμενων πεζών και κατοικίδιων ζώων.
Επί του ανωτέρω αιτήματος, εισηγούμαι την λήψη απόφασης
για :
Α)
τοποθέτηση
προειδοποιητικών
πινακίδων
περιορισμού
ταχύτητας, (ΟΔΟΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ), στις εισόδους της οδού
Αχιλλέως,

Β) τοποθέτηση πλαστικών σαμαρακίων σε τακτά διαστήματα του
οδοστρώματος της οδού Αχιλλέως (αν είναι νόμιμα, λόγω του
παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου) και
Γ) την διαβίβαση της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση
Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Και εγκρίνει την :

Α)
τοποθέτηση
προειδοποιητικών
πινακίδων
περιορισμού
ταχύτητας, (ΟΔΟΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ), στις εισόδους της οδού
Αχιλλέως,
Β) τοποθέτηση πλαστικών σαμαρακίων σε τακτά διαστήματα του
οδοστρώματος της οδού Αχιλλέως (αν είναι νόμιμα, λόγω του
παρακείμενου Δημοτικού Σχολείου) και
Γ) την διαβίβαση της απόφασης αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για λήψη σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 05/2019
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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