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Αριθµ. Απόφ. 19/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  10/20-10-16 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:   «Τοποθέτηση  επιβραδυντών  ταχύτητας  στις  οδούς
Αντιαεροπορικών  και  Παύλου  Μελά  στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα   Νέου
Ρυσίου».

Στο  Ν.  Ρύσιο,  σήµερα,  Πέµπτη  20  Oκτωβρίου  2016  και  ώρα  19.00  στο
Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης συνήλθε σε
συνεδρίαση  το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου
Θέρµης,  ύστερα  από  την  35735/23-09-2016  πρόσκληση  του  προέδρου
Χρήστου Θωµάρεϊ, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα
µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4 µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος)    1. ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

     3.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ          
     4.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  πρόεδρος  κ.  Θωµάρεϊς  Χρήστος  εισηγούµενος  το  2ο  της  ηµερήσιας
διάταξης  θέµα  “Τοποθέτηση  επιβραδυντών  ταχύτητας  στις  οδούς
Αντιαεροπορικών και Παύλου Μελά στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Νέου Ρυσίου ”,
έθεσε  υπόψη  του  συµβουλίου  την  εισήγηση  του  τµήµατος  συγκοινωνιών,
κυκλοφοριακών, υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων του ∆ήµου Θέρµης
σύµφωνα µε την οποία πρέπει να γνωµοδοτήσει το συµβούλιο σχετικά µε την
τοποθέτηση των επιβραδυντών. 
Με  την  ανωτέρω  εισήγηση  προτείνεται  η  τοποθέτηση  ενός  (1)  µειωτήρα
ταχύτητας (σαµαράκι) µόνο στο τµήµα της οδού Αντιαεροπορικών.
Με  βάση τις προτάσεις της αριθ. 41/2014 µελέτης του Τµήµατος Σ.Κ.Υ.Ε.Ε.
της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  δεν προτείνεται  η  τοποθέτηση
επιβραδυντών ταχύητας στο τµήµα της οδού Π.Μελά καθώς:
α. οι ταχύτητες που  αναπτύσσουν τα οχήµατα είναι πολύ χαµηλές



β. δεν καλύπτονται πλήρως οι προϋποθέσεις της παρ. Β.1.2. της Υπουργικής
Απόφασης ∆ΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013
γ.  δεν  καλύπτονται  οι  προδιαγραφές  τοποθέτησης  επιβραδυντών
(αποστάσεις  από  κόµβους)  που  προβλέπονται  από  την  παρ.  Β.1.2.  της
ανωτέρω  Υπουργικής  απόφασης  σε  περίπτωση  που  αποφασιστεί  να
τοποθετηθεί έστω και ένας επιβραδυντής.  

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
να αποφασίσει σχετικά.

Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

− την εισήγηση του Προέδρου
− την  εισήγηση  του  τµήµατος  συγκοινωνιών,  κυκλοφοριακών,

υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
      -   το άρθρο 83 και 84 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης

Αποφασίζει –Γνωµοδοτεί οµόφωνα

1. Υπέρ  της  τοποθέτησης  ενός  (1)  µειωτήρα  ταχύτητας  (σαµαράκι)
µόνο στο τµήµα της οδού Αντιαεροπορικών στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Ν. Ρυσίου  , στη  θέση Γ της αεροφωτογραφίας 1 της συνηµµένης
µελέτης.

2.  Κατά της τοποθέτησης µειωτήρα ταχύτητας επί της οδού Π. Μελά
στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Ν.  Ρυσίου,  για  τους  λόγους  που  στην
εισήγηση αναφέρονται. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2016

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε   το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως
ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ

ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ




