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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 02/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Έγκριση υλοποίησης μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Δημοτική Ενότητα
Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας επί της οδού Αγίων Αναργύρων και
Γρ.Λαμπράκη 8, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, σήμερα την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μετά την υπ΄ αριθ.
3915/03.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, 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 7 τακτικά μέλη και 2 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Ανδρέου Χριστίνα
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Παπανικολάου Νικόλαος
7) Γεωργαμλής Λύσανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Δούλος Ορέστης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε να
συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Έγκριση υλοποίησης μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας
και στάθμευσης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος».
Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης είπε:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τo υπ.αρ.4105/08.03.2016 έγγραφό της, μας καλεί να προβούμε σε
λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση υλοποίησης μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και στάθμευσης
στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.

Συγκεκριμένα μας αναφέρουν τα εξής :
ΣΧΕΤ:
1.Η υπ΄ αρ. 31/2013 Α.Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. έγκρισης παραλαβής της μελέτης
2.Η υπ’αριθμ.210/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 1ης
Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2015 (ΑΔΑ:6ΞΒ57Λ77ΦΜ)
3.Η υπ’αριθμ.211/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 3ης
Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2015 (ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)
4.Η υπ’αριθμ.369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του
Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ:7ΚΩ37Λ7-441)
5.Η υπ’ αριθμ. Φ6526/681/13/11-04-2013 απαλλαγή από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
του εν λόγω έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αριθμ. πρωτ/λου Δ.Φ.Χ.4881/06-04-2013)
Για ενημέρωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σας γνωρίζουμε ότι:
Στόχος της μελέτης ήταν αφενός να καταγραφούν τα προβλήματα στη συγκοινωνιακή λειτουργία της
πόλης, αφετέρου να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα βελτίωναν τις συνθήκες
κινητικότητας στην περιοχή, αναβαθμίζοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια στην περιοχή, την κίνηση
πεζών αλλά και προωθώντας περισσότερο βιώσιμες μορφές μετακίνησης από τη χρήση του ΙΧ. Η μελέτη
είχε σκοπό να λειτουργήσει ως μια στρατηγική μελέτη οργάνωσης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης
για το Δήμο (νυν Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας), με σαφείς κατευθύνσεις και προτάσεις
υιοθέτησης παρεμβάσεων και μέτρων, ενώ παράλληλα θα έδινε τη δυνατότητα στο Δήμο να
δημοπρατήσει την υλοποίηση βασικών επεμβάσεων μέσα από την προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
για τις περιοχές που μελετήθηκαν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής. Η μελέτη συνεπώς, αφορούσε στην
διαμόρφωση προτεινόμενων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του συγκοινωνιακού
συστήματος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς και στην υποστήριξη της υλοποίησης των
παρεμβάσεων αυτών μέσω κατάλληλης διαδικασίας δημοπράτησης.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης παραδόθηκαν στο Δήμο τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης προκειμένου
να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο, εγκρίθηκε από το Δημοτικό συμβούλιο η παραλαβή της μελέτης
(Α.Δ.Σ.31/2013) και αναζητήθηκε πηγή χρηματοδότησης η οποία και τελικά ευρέθη. Το έργο θα
χρηματοδοτηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής σχετικά (2), (3) και (4).
Το έργο έχει σαν σκοπό την Υλοποίηση επεμβάσεων και αναπλάσεις κύριων οδικών αξόνων για τη βέλτιστη
διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε περιοχές της Δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και στην οδική
ασφάλεια. Προβλέπονται γεωμετρικές επεμβάσεις και κατασκευές καθώς και έργα σήμανσης-ασφάλισης
και φωτεινής σηματοδότησης.
Το έργο χωροθετείται σε τέσσερις (4) περιοχές του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα
στην περιοχή Α, στην περιοχή Β, στην περιοχή Γ και στην περιοχή Δ οι οποίες ήταν αντικείμενο της μελέτης
«Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας» η οποία εκπονήθηκε
από το γραφείο μελετών «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές Α.Ε.» κατόπιν διενέργειας ανοικτού
διαγωνισμού. Πλήρης περιγραφή των έργων ανά θέση στην επιμέρους περιοχές Α, Β, Γ, Δ γίνεται στην
Τεχνική Περιγραφή.
Έτσι η υλοποίηση των επεμβάσεων και οι αναπλάσεις που προτείνονται αναμένεται να επιφέρουν
βελτίωση στις συνθήκες μετακίνησης και στην οδική ασφάλεια, εξασφαλίζοντας βιώσιμη κινητικότητα για

τους Δημότες αλλά και τους επισκέπτες (εργαζόμενους, κτλ.) της περιοχής, με προφανή οφέλη για την
τοπική κοινωνία.
Στη συνέχεια επισυνάπτονται θεωρημένα αρμοδίως όλα τα αποσπάσματα της μελέτης που αφορούν στην
τεχνική περιγραφή των επεμβάσεων – αναπλάσεων για κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές επεμβάσεων Α,
Β, Γ και Δ της Δημοτικής ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, τα
αντίστοιχα σχέδια για την καλύτερη κατανόησή σας καθώς και η υπ’ αριθμ. Φ6526/681/13/11-04-2013
απαλλαγή από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του εν λόγω έργου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (αριθμ. πρωτ/λου Δ.Φ.Χ.4881/06-04-2013).
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως προβεί σε λήψη σχετικής
απόφασης έγκρισης υλοποίησης της μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Δημοτική
Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σύμφωνα με το άρθρο 73 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87 Α’/07-06-2010).
Το λόγο έλαβε η κα Γαλαζούλα η οποία έθεσε το θέμα της ώρας που συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής. Ζήτησε να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις σε εργάσιμες ώρες για να λειτουργούν οι υπηρεσίες.
Τον λόγο έλαβε ο κος Παπανικολάου ο οποίος επίσης έθεσε το θέμα της ώρα που λαμβάνει χώρα η
συνεδρίαση. Τόνισε ότι οι συνεδριάσεις είναι χρήσιμο να πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ώρες
προκειμένου να λειτουργούν οι υπηρεσίες και έτσι, όπως προκύπτει και για το συγκεκριμένο θέμα, να
είναι εφικτό να ζητούνται διευκρινήσεις όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ο οποίος τόνισε ότι η μελέτη έχει παραληφθεί κανονικά, έχουν γίνει όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες για τις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται, ήδη κάποιες έχουν ληφθεί και έχει
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ9769.01.119) με ποσό ύψους
1.200.000,00.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Ο κος Παπανικολάου απέχει από την ψηφοφορία καθώς θα ήθελε να έχει ενημερωθεί από την Τεχνική
Υπηρεσία. Ο κος Γεωργαμλής απέχει από την ψηφοφορία.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:












την εισήγηση του Προέδρου
Το υπ.αρ. 4105/08.03.2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο μας καλούν για την λήψη
σχετικής απόφασης
Την υπ.αρ.41/2013 Μελέτη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν
Την υπ΄ αρ. 31/2013 Α.Δ.Σ. Δ.Φ.Χ. έγκρισης παραλαβής της μελέτης
Την υπ’αριθμ.210/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 1ης
Τροποποίησης του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2015
(ΑΔΑ:6ΞΒ57Λ7-7ΦΜ)
Την υπ’αριθμ.211/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 3ης
Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2015 (ΑΔΑ:ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ)
Την υπ’αριθμ.369/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του
Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2016 (ΑΔΑ:7ΚΩ37Λ7-441)
Την υπ’ αριθμ. Φ6526/681/13/11-04-2013 απαλλαγή από τη διαδικασία Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης του εν λόγω έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αριθμ. πρωτ/λου
Δ.Φ.Χ.4881/06-04-2013)
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006




Το Ν.2696/99 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α/1999) όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 50/Α/2007) και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 73)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (5 Θετικά – 2 Απέχουν)

Εγκρίνει την υλοποίηση της μελέτης Οργάνωσης Κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Δημοτική Ενότητα
Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος
Γεωργαμλής Λύσσανδρος

Καλαμπόκης Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης
Εσωτερική διανομή :

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

Συνημμένο : Το υπ.αρ. 4105/08.03.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

