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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια :2-7-2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 14029
ΔΗΜΟΣ
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ
----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο Δ.Σ.

ΚΟΙΝ.: Τροχαία Ν. Ιωνίας

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : 27/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“ Λήψη απόφασης σχετικά με τη
μονοδρόμηση της οδού Δοξάτου
στη Ν. Χαλκηδόνα "
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97,
συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα 12:00 μετά την υπ΄ αριθ. 12576/17.6.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κου Ιωάννη Βούρου, 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 Ρωμανού Ανθή, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
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
1) Ιωάννης Βούρος, Πρόεδρος
2) Κουτσάκης Μιχαήλ
3) Κοσκολέτος Σωτήριος
4) Δανάη-Εύα Γκούμα
5) Αθανασόπουλος Παναγιώτης
6) Γραμμένος Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λέκκας Αθανάσιος
2) Καλαμπόκης Ιωάννης
3) Γρετζελιάς Χρήστος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε:
Το Τοπικό Συμβούλιο με
Απόφασή αποφάσισε τα εξής:

την

υπ’αρ.

8/21

Πρωτ.

10400/28-5-21

Με το υπ΄αριθμ πρωτ: 3085/11-2-2021 έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
μας γνωρίζει ότι:

Α) Η οδός Δοξάτου στη Δημοτική Ενότητα Χαλκηδόνας, είναι οδός διπλής
κατεύθυνσης, πλάτους 5,00μ και παρόλο που η στάθμευση των οχημάτων
επιτρέπεται και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, τα οχήματα σταθμεύουν μόνο
από την δεξιά πλευρά του οδοστρώματος λόγω του πολύ μικρού πλάτους της οδού.
Ωστόσο είναι αδύνατη η διέλευση των διερχόμενων οχημάτων.
Σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της
οδού Δοξάτου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν.
Χαλκηδόνος και κατόπιν αυτοψίας που διενήργησε αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας διαπιστώθηκαν τα εξής :
•
H οδός Δοξάτου μεταξύ των οδών Δεκελείας και Περισσού είναι οδός διπλής
κυκλοφορίας.
•
Στη συμβολή των οδών Μαραθώνος και Δοξάτου λόγω έλλειψης ορατότητας
γίνονται καθημερινά ατυχήματα
•
Δεν δίνεται η δυνατότητα καθαρισμού των ρείθρων από τη δεξιά πλευρά της
οδού (λόγοι υγιεινής) λόγω στάθμευσης των οχημάτων
•
Καθίσταται δυσχερή έως αδύνατη η διέλευση των απορριμματοφόρων του
Δήμου
Προτείνεται η μονοδρόμηση της οδού ΔΟΞΑΤΟΥ με κατεύθυνση από την οδό
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ έως και την οδό ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ.
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 οδούςπεζοδρόμους….» 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».
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων συντάχθηκε
κατόπιν αιτήματος με το οποίο ζητείται η μονοδρόμηση της οδού Δοξάτου στη
Δημοτική Ενότητα Ν. Χαλκηδόνας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.
Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας
διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω οδός έχει πλάτος 5μ.,είναι διπλής κατεύθυνσης και η
στάθμευση των οχημάτων στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος δημιουργεί μεγάλο
πρόβλημα στην ομαλή διέλευση των οχημάτων και των πεζών.
Λόγω της στάθμευσης οχημάτων στην δεξιά πλευρά του οδοστρώματος δεν δίνεται
η δυνατότητα καθαρισμού των ρείθρων της οδού με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται εστίες μόλυνσης (λιμνάζοντα ύδατα κ.λ.π.).
Επιπλέον δεν είναι εφικτή η ομαλή διέλευση των απορριμματοφόρων λόγω των
σταθμευμένων οχημάτων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, προτείνεται μονοδρόμηση της οδού Δοξάτου
με κατεύθυνση από την οδό Δεκελείας έως και την οδό Μαραθώνος ως φαίνεται και
στο συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα.
Η ως άνω κυκλοφοριακή ρύθμιση είναι επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας
ωφέλειας, και αποφυγή δυστυχημάτων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν σας όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε για λήψη σχετικής
απόφασης.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το υπ’
αριθ. πρωτ. 3085/11-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και την
υπ΄αριθμ πρωτ:1998/29-1-2021 αίτηση του κου Καμιλλάκη Αντώνιου , με την οποία
αιτείται την μονοδρόμηση της οδού Δοξάτου με κατεύθυνση απο την οδό Δεκελείας
έως και την οδό Μαραθώνος και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μετά από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την μονοδρόμηση της οδού Δοξάτου με κατεύθυνση από την οδό Δεκελείας έως και
την οδό Μαραθώνος. Η ως άνω Κυκλοφοριακή Ρύθμιση είναι επιβεβλημένη για
λόγους Δημόσιας ωφέλειας και αποφυγή δυστυχημάτων.
Κατά ψήφισε ο κος Λεωνίδας Μιχάλης η κα Βαρσαμή Ευσταθία, η κα Αμπατζή
Σοφία.
Παρούσα δήλωσε η κα Ζώτου Παναγιώτα.
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 κ. Γκούμα δήλωσε παρούσα και θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο. κ. Αθανασόπουλος δήλωσε παρών και θα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ταυτόχρονα ζητούν και οι δύο τοπογραφικό σχέδιο και υπογραφές των κατοίκων
της περιοχής.
Ο κ. Κοσκολέτος ζητάει επίσης γνωμοδότηση της Τροχαίας.

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
1.
την εισήγηση του κου Προέδρου
2.
τις διατάξεις του Ν. 2696/1999
3.
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
4.
το υπ.αρ. 3085/11-2-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
5.
την υπ.αρ. 8/21 Απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Νέας Χαλκηδόνας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μονοδρόμηση της οδού
Δοξάτου στη Νέα Χαλκηδόνα, με κατεύθυνση από την οδό Δεκελείας έως και την
οδό Μαραθώνος, με την προϋπόθεση να γνωμοδοτήσει θετικά και η Τροχαία.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2021
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κοσκολέτος Σωτήριος
Δανάη-Εύα Γκούμα
Γραμμένος Σπυρίδων

Ιωάννης Βούρος

Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Κουτσάκης Μιχαήλ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Βούρος

Εσωτερική διανομή :
1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2) Γενικό Γραμματέα
3) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

