
 

Αλιµος: 10/03/2014 

 

 

Από  : Σύλλογο Κατοίκων Αµπελακίων Αλίµου 

Προς : κο Θ.Ορφανό – ∆ήµαρχο Αλίµου 

Κοιν.: Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος 

       ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Θέµα: Φωτεινός Σηµατοδότης Θεοµήτορος & Υψηλάντου 

 

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε 

 

Σε συνέχεια της από 21/11/2008 επιστολής µας (αρ.πρωτ.24775), θα 

θέλαµε να σας µεταφέρουµε την αγανάκτηση των κατοίκων των Αµπελακίων 

διότι εξακολουθεί να εκκρεµεί εδώ και τόσα χρόνια, η µεταφορά του 

φωτεινού σηµατοδότη της συµβολής των οδών Θεοµήτορος και Υψηλάντου. 

 

Συνηµµένη θα βρείτε την προαναφερθείσα επιστολή µας. 

 

Παρακαλούµε να µεριµνήσετε άµεσα για την διευθέτηση του παραπάνω 

προβλήµατος. 

 

 

Με τιµή  

 

Η Πρόεδρος  

Κονδύλη Ειρήνη 

 

Ο Γ.Γραµµατέας 

Τουρκοµανώλης Κων/νος 

 

 



 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ αρ.πρωτ.24775 – 21/11/2008 
 

 

Αλιµος: 21/11/2008 

 

Από : Σύλλογο Κατοίκων Αµπελακίων Αλίµου 

Προς: κο ∆ήµαρχο Αλίµου 

      κα Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

      ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

θέµα: Φωτεινός σηµατοδότης στη συµβολή των οδών Θεοµήτορος και Υψηλάντου  

 

 

Αξιότιµοι κύριοι/ες 

 

Στα πλαίσια των προσπαθειών του Συλλόγου µας για την επίλυση των 

προβληµάτων της περιοχής Αµπελακίων θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας ένα 

πρόβληµα που προκύπτει από τη λανθασµένη θέση φωτεινού σηµατοδότη. 

Πρόκειται για το σηµατοδότη που βρίσκεται στη γωνία Υψηλάντου και 

Θεοµήτορος έξω από τη τράπεζα EUROBANK. 

Το φανάρι αυτό ρυθµίζει τη διέλευση των οχηµάτων που κινούνται στη 

Θεοµήτορος και κατευθύνονται από Καλαµακίου προς Ιωνίας. 

Λόγω της θέσης του σηµατοδότη όταν αυτός γίνεται κόκκινος τα οχήµατα που 

κινούνται επί της Θεοµήτορος µπλοκάρουν την έξοδο των οχηµάτων που 

βρίσκονται στην Υψηλάντου. Το αποτέλεσµα είναι τα οχήµατα της Υψηλάντου 

να µπορούν να βγουν στη Θεοµήτορος µόνο όταν τα οχήµατα που βρίσκονται 

στη Θεοµήτορος είναι σε κίνηση και όχι όταν είναι σταµατηµένα. Αυτό εκτός 

από τη κυκλοφοριακή σύγχυση που προκαλεί µπορεί να γίνει και αιτία 

σοβαρού ατυχήµατος. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο να γίνει µεταφορά του σηµατοδότη από το σηµείο 

που βρίσκεται, στην αµέσως προηγούµενη γωνία (προς την Λ.Καλαµακίου) 

δηλαδή στη γωνία που βρίσκεται έξω από το κατάστηµα ενδυµάτων DEPOT. 

Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας. 

 

Με τιµή  

 

Η Πρόεδρος  

Κονδύλη Ε. 

 

Η Γ.Γραµµατέας 

Κοσµά Σ. 

 

 


