ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων
Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343
Πληροφ. :
Γιαννούση Θεοδώρα
Τηλ. :
2132049011
Fax :
2132049006
e-mail :
epz@neafiladelfeia.gr

Αριθ. Απόφασης : 22/2015
Αρ. πρωτ. : 17908
Ημερομηνία : 07.09.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 05/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Περισσού.
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε
σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 29η
Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μετά την υπ΄ αριθ. 15652/23.07.2015 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 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας
και 5 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
1) Γεωργαμλής Λύσανδρος
2) Δούλος Ορέστης
2) Κανταρέλης Δημήτριος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Ανδρέου Χριστίνα
5) Γαλαζούλα Αλίκη
Το τακτικό μέλος κα Γαλαζούλα Αλίκη αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κο Αντωναρόπουλο
Χρήστο – Ευλόγιο, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος η κα Χαραμάρα Γεωργία δήλωσε αδυναμία να
παραστεί στην συνεδρίαση.
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε
να συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Περισσού».
Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
1. Το υπ.αρ. 75860/50656 – 08.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου – Τμήμα Τεχνικής
Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα «Επανεξέταση της υπ.αρ.30/2014

απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος αφορούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση».
Συγκεκριμένα στο έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει τα εξής : «…Από τα
συνημμένα έγγραφα και ειδικότερα από τους διαλόγους των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ.
προβλήθηκε η άποψη ότι η εν λόγω απαγόρευση δεξιάς στροφής είναι επιβεβλημένη λόγω
αμφίπλευρης στάθμευσης επί της οδού Περισσού με αποτέλεσμα το απομένων οδόστρωμα να μη
μπορεί να εξυπηρετήσει και τις δύο κατευθύνσεις. Αν η εν λόγω άποψη είναι βάσιμη, προτείνουμε την
απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Περισσού στην αριστερή πλευρά κινούμενοι από την οδό
Κρυστάλλη ή Παπαδιαμάντη προς την οδό Οδυσσέως. Αν το μέτρο αστυνομευθεί επαρκώς για το
πρώτο καθοριστικό διάστημα εφαρμογής του, τότε λύνει το όποιο πρόβλημα χωρίς να δημιουργούνται
τα προαναφερόμενα προβλήματα που θα επέλθουν από την αιτούμενη τοποθέτηση. Για τους λόγους
αυτούς παρακαλώ όπως επανεξετάσετε την υπ’όψη κυκλοφοριακή ρύθμιση ως προς το επίμαχο
σκέλος.»
2. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού
Περισσού». Συγκεκριμένα πρόκειται για την τεχνική περιγραφή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της οδού
Περισσού στην οποία προτείνεται η απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Περισσού στην αριστερή
πλευρά κινούμενοι από την οδό Κρυστάλλη προς την οδό Οδυσσέως, ως φαίνεται και στο συνημμένο
τοπογραφικό σκαρίφημα. Επιπλέον στο έγγραφό αναφέρετε ότι ”Μετά από αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας συντάχθηκε η παρούσα τεχνική περιγραφή
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και διαπιστώθηκε ότι, η εν λόγω οδός έχει πλάτος έξι μέτρα, είναι διπλής
κατεύθυνσης στα τμήματα Οδυσσέως έως Παπαδιαμάντη και από Δροσίνη έως Τσούντα. Επίσης η
στάθμευση είναι αμφίπλευρη με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή διέλευση των
οχημάτων και των πεζών.
3. Το υπ.αρ.22407/22.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας καλούν για
την λήψη σχετικής απόφασης.
4. Την υπ.αρ.22/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, με την
οποία αποφασίστηκε η απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Περισσού στην αριστερή πλευρά
κινούμενοι από την οδό Κρυστάλλη προς την οδό Οδυσσέως. Η ως άνω κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι
επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποφυγής δυστυχημάτων.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν.2696/99
6. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 του Ν.2696/99
7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του Π.Δ.410/95
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 την εισήγηση του Προέδρου
 το υπ.αρ. 75860/50656 – 08.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου – Τμήμα Τεχνικής
Υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
 Το υπ.αρ.22407/22.12.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 Την υπ.αρ.22/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας Τις
διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν.2696/99
 Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν.2696/99
 Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 του Ν.2696/99
 Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του Π.Δ.410/95
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αλλαγή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, της κυκλοφοριακής
ρύθμισης επί της οδού Περισσού στην αριστερή πλευρά κινούμενοι από την οδό Κρυστάλλη ή
Παπαδιαμάντη προς την οδό Οδυσσέως εφαρμόζοντας την απαγόρευση στάθμευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος

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
5) Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

