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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

   Από το πρακτικό της αριθμ. 6/2022 της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

   Αριθ. Αποφ.: 15/2022 

 

      Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022 

και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Στυλίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 6411/01-07-2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου 

– Δημάρχου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του Ν.3852/10. 

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών 

ήταν παρόντα τα 4 μέλη του ήτοι:    

 

 

 

 

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 

θέματα ημερήσιας διάταξης και μη  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

 

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΖΩΜΑ)». 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  1. ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   2.  ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3. ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   3.  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

4. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
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Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το 

τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση, που είχε 

αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και έχει ως εξής: 

Με την κατασκευή του 1
ου

 Δημοτικού σχολείου, διανοίχτηκε η οδός Τριανταφύλλου, 

βόρεια του σχολείου και μεταξύ των 257 και 258 Οικοδομικών τετραγώνων. Παρόλα αυτά, η 

προσέλευση και αποχώρηση των γονέων στο Δημοτικό σχολείο, γίνεται με δυσκολία στις 

ώρες αιχμής και μεταξύ οδών όπου το πλάτος τους επαρκεί μόνο για ένα αυτοκίνητο. Επίσης, 

η πρόσβαση για οχήματα έκτακτης ανάγκης είναι αρκετά δύσκολη και οι έξοδοι διαφυγής 

ανύπαρκτοι με όλους τους κινδύνους που αυτό ελλοχεύει.  

 

Εισηγούμαστε προς την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

Την διάνοιξη της οδού  Γιαννακόπουλου δυτικά του Δημοτικού σχολείου, μήκους 

80,00μ. περίπου και πλάτους 10,00μ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, εντός 

αδόμητων οικοπέδων, όπου θα διασταυρωθεί με την οδό Ζώμα και με την επέκταση της ίδιας 

οδού Γιαννακόπουλου προς τα Δυτικά. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή και συντομότερη 

προσέλευση και αποχώρηση των γονέων και των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο και την 

αμεσότερη πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.  

  Για την διάνοιξη της οδού, απαιτείται η σύνταξη πράξης Αναλογισμού με επείγουσα 

ανάγκη σύμφωνα με το Π.Δ. 26-5-1924 (Φ.Ε.Κ. 123/Α/30-5-1924) περί εκτελέσεως του 

άρθρου 37 του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περί σχεδίων πόλεων κλπ σε επείγουσα 

ανάγκη».   

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της:  

  

1) Την ανωτέρω εισήγηση. 

 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, παράγραφος 1, περίπτωση (βδ), όπως 

αντικαταστάθηκε από το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018), το Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019) και το άρθρο 40, παράγραφος 3 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 

197/τ. Α.’/12-10-2020), το Ν. 4795/2021 και με το άρθρο 100 του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 

251/τ.Α.’/23-12-2021), σύμφωνα με τις οποίες η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
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εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα «εισηγείται στο 

δημοτικό συμβούλιο ………..βε. για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και το σχέδιο 

κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 

Την διάνοιξη της οδού  Γιαννακόπουλου δυτικά του Δημοτικού σχολείου, μήκους 

80,00μ. περίπου και πλάτους 10,00μ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, εντός 

αδόμητων οικοπέδων, όπου θα διασταυρωθεί με την οδό Ζώμα και με την επέκταση της ίδιας 

οδού Γιαννακόπουλου προς τα Δυτικά. Έτσι επιτυγχάνεται η ομαλή και συντομότερη 

προσέλευση και αποχώρηση των γονέων και των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο και την 

αμεσότερη πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.  

  Για την διάνοιξη της οδού, απαιτείται η σύνταξη πράξης Αναλογισμού με επείγουσα 

ανάγκη σύμφωνα με το Π.Δ. 26-5-1924 (Φ.Ε.Κ. 123/Α/30-5-1924) περί εκτελέσεως του 

άρθρου 37 του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περί σχεδίων πόλεων κλπ σε επείγουσα 

ανάγκη».   

 

Συντάχθηκε το παρών και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 
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