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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 01/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες στις οδούς Μιαούλη και Βασ. Αλεξάνδρου,
στην Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μετά την υπ΄ αριθ. 980/16.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 6 τακτικά μέλη και 3 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Ανδρέου Χριστίνα
2) Γεωργαμλής Λύσανδρος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Παπανικολάου Νικόλαος
7) Χαραμαρά Γεωργία
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τo υπ.αρ.21006/31.10.2016 έγγραφό της, μας καλεί να προβούμε σε
λήψη απόφασης σχετικά με την απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες στις οδούς Μιαούλη
και Βασ.Αλεξάνδρου, στην Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.
Για ενημέρωσή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει τα κάτωθι: «Οι κάτοικοι των οδών πέριξ της
πλατείας Μιαούλη ζητούν την απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για

συγκεκριμένες ώρες, λόγω του πλήθους παιδιών που συγκεντρώνονται στη συγκεκριμένη πλατεία, για
λόγους ασφάλειας.
Σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε αρμόδιος
υπάλληλος της υπηρεσίας διαπιστώθηκαν τα εξής :
 Η οδός Μιαούλη στο τμήμα από την οδό Κρεσταίνης έως και Σολωμού είναι μονής κατεύθυνσης
κυκλοφορίας, με φορά και κατεύθυνση από την οδό Κρεσταίνης προς την οδό Σολωμού, με μεγάλο
φόρτο κυκλοφορίας.
 Η οδός Βασ.Αλεξάνδρου στο τμήμα από την οδό Σολωμού έως και Κρεσταίνης είναι μόνης
κατεύθυνσης κυκλοφορίας, με φορά και κατεύθυνση από την οδό Σολωμού προς την οδό Κρεσταίνης,
με μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας.
 Στα συγκεκριμένα τμήματα των οδών έχουν κατασκευαστεί μειωτήρες ταχύτητας για την ανάσχεση της
ταχύτητας των οχημάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.410/95) «ανήκει στην
αρμοδιότητα των ΟΤΑ η ρύθμιση κυκλοφορίας σε οδούς – πεζοδρόμους…». Ακόμα στο άρθρο 52 παρ.1 του
Ν.2696/99 αναφέρεται ότι «μέτρα που αφορούν ρύθμιση κυκλοφορίας … καθορισμό χώρων στάθμευσης
… λαμβάνονται με απόφαση Δ.Σ.»
Επίσης στο άρθρο 10 παρ.2 του Ν.2696/99 αναφέρεται ότι «η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των
οδών εκτελείται από τους ΟΤΑ, κατόπιν σχετικής μελέτης»
Στο ανωτέρω έγγραφό της η Τεχνική Υπηρεσία επισυνάπτει Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων των οδών Μιαούλη και Βασ.Αλεξάνδρου.
Η Τεχνική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη ότι :
 Η οδός Μιαούλη στο τμήμα από την οδό Κρεσταίνης έως και Σολωμού είναι μονής κατεύθυνσης
κυκλοφορίας, με φορά και κατεύθυνση από την οδό Κρεσταίνης προς την οδό Σολωμού, με μεγάλο
φόρτο κυκλοφορίας.
 Η οδός Βασ.Αλεξάνδρου στο τμήμα από την οδό Σολωμού έως και Κρεσταίνης είναι μόνης
κατεύθυνσης κυκλοφορίας, με φορά και κατεύθυνση από την οδό Σολωμού προς την οδό Κρεσταίνης,
με μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας.
 Στα συγκεκριμένα τμήματα των οδών έχουν κατασκευαστεί μειωτήρες ταχύτητας για την ανάσχεση
της ταχύτητας των οχημάτων
και για την βελτίωση της ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, προτείνει την
απαγόρευση κυκλοφορίας στις οδούς Μιαούλη και Βασ.Αλεξάνδρου κατά τους μήνες Ιούνιο (01-06) έως
και Σεπτέμβριο (30-09) και ώρες από 18:00 μμ έως 06:00 πμ.
Επίσης θα τοποθετούνται με ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας πινακίδες απαγόρευσης της κυκλοφορίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ και παράλληλα θα τοποθετούνται εμπόδια για την επιβολή της
απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών Σολωμού και Βασ.Αλεξάνδρου, Μιαούλη και
Κρεσταίνης, Σοφούλη και Διγενή και Θεσσαλονίκης και Διγενή.
Με την υπ.αρ.57/2016 απόφασή μας, συμφωνήσαμε για την απαγόρευση κυκλοφορίας στις οδούς
Μιαούλη και Βασ.Αλεξάνδρου, την περίοδο από Ιούνιο (01-06) έως και Σεπτέμβριο (30-09) και τις ώρες
από 18:00 μμ έως 06:00 πμ. προκειμένου για την βελτίωση της ασφάλειας αλλά και τον περιορισμό των
τροχαίων ατυχημάτων, αλλά δηλώσαμε ότι θα επανέλθουμε με νέα απόφαση της κατόπιν και της
εισήγησης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας.
Με την υπ.αρ. 65/2016 απόφασή του το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
γνωμοδότησε θετικά για την απαγόρευση κυκλοφορίας, δεδομένου ότι η ως άνω κυκλοφοριακή ρύθμιση
είναι επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποφυγής δυστυχημάτων, στις οδούς Μιαούλη

και Βασ.Αλεξάνδρου, κατά τους μήνες Ιούνιο (01-06) έως Σεπτέμβριο (30-09) και ώρες από 18:00 μμ έως
06:00 πμ με την τοποθέτηση, με ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας, πινακίδων απαγόρευσης της
κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ και εμποδίων για την επιβολή της απαγόρευσης της
κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών Σολομού και Βασ.Αλεξάνδρου, Μιαούλη και Κρεσταίνης, Σοφούλη
και Διγενή και Θεσσαλονίκης και Διγενή, στην Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
1. την εισήγηση του κου Προέδρου
2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
3. Το άρθρο 24 παρ.2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.410/95)
4. Το άρθρο 52 παρ.1 του Ν.2696/99
5. Το άρθρο 10 παρ.2 του Ν.2696/99
6. Το υπ.αρ.21006/31.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Την τεχνική περιγραφή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οδών Μιαούλη και Βασ.Αλεξάνδρου
8. Το τοπογραφικό σκαρίφημα
9. Την υπ.αρ.57/2016 απόφαση της ΕΠΖ
10. Την υπ.αρ. 65/2016 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Προκειμένου για τη βελτίωση της ασφάλειας αλλά και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων,
γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας στις οδούς Μιαούλη και
Βασ.Αλεξάνδρου, την περίοδο από Ιούνιο (01-06) έως και Σεπτέμβριο (30-09) και τις ώρες από 18:00 μμ
έως 06:00 πμ. Με ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας θα πρέπει να τοποθετηθούν, πινακίδες απαγόρευσης
της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ καθώς και εμποδίων για την επιβολή της
απαγόρευσης της κυκλοφορίας στην συμβολή των οδών Σολομού και Βασ.Αλεξάνδρου, Μιαούλη και
Κρεσταίνης, Σοφούλη και Διγενή και Θεσσαλονίκης και Διγενή, στην Δημοτική Ενότητα Νέας
Φιλαδέλφειας. Για τους κατοίκους της περιοχής θα πρέπει επιπλέον να ληφθεί μέριμνα για την πρόσβαση
των οχημάτων τους στις νόμιμες θέσεις στάθμευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 09/2017
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστείδης Βασιλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος
Χαραμαρά Γεωργία

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριστείδης Βασιλόπουλος
Εσωτερική διανομή :

1) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
2) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4) Γενική Γραμματέα

