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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίων επί της οδού Δεκελείας στη Δημοτική Ενότητα Νέας
Χαλκηδόνας
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 5η Δεκεμβρίου 2016,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μετά την υπ΄ αριθ. 23740/01.12.2016 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 5 τακτικά μέλη και 4 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος
2) Ανδρέου Χριστίνα
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κανταρέλης Δημήτριος
(Αντιπρόεδρος)
2) Χαραμαρά Γεωργία
3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος
4) Παπανικολάου Νικόλαος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε να
συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίων επί της οδού
Δεκελείας στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας». Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα
εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
Με το υπ΄αρ. πρ. 23259/25-11-2016 έγγραφο της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται τη λήψη
απόφασης για την έγκριση διαπλάτυνσης πεζοδρομίων επί της οδού Δεκελείας στη Δημοτική Ενότητα
Νέας Χαλκηδόνας.

Αναλυτικά αναφέρονται τα ακόλουθα :
«Για ενημέρωση της επιτροπή σας γνωρίζουμε ότι : Αρχικά ο κος Σπυρίδων Δούλος με την
υπ.αρ.10074/19.05.15 αίτησή του ζήτησε την μεταφορά της συγκεκριμένης στάσης, καθώς αυτή
βρίσκονταν στην πρασιά του. Εξετάζοντας το αίτημα η υπηρεσία διαπίστωσε πως στο Ο.Τ.30 επί της οδού
Δεκελείας, το πλάτος της πρασιάς είναι πράγματι πέντε (5) μέτρα σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας και επομένως το στέγαστρο βρίσκονταν στην πρασιά του.
Με το υπ.αρ.11538/08-06-15 έγγραφό της η υπηρεσία διαβίβασε το ανωτέρω αίτημα, μαζί με το
απόσπασμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού προς λήψη σχετικής απόφασης. Ο ΟΑΣΑ με το
υπ.αρ.9268/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ (ΑΔΑ : ΩΗΖ94ΨΧΕ3-ΥΣΙ) έγγραφο του αποφάσισε την μετατόπιση της στάσης
«ΚΑΝΑΚΗ» κατά ένα μέτρο και ζήτησε από το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, την αφαίρεση του
στεγάστρου και την εξέταση της δυνατότητας επέκτασης του πεζοδρομίου προκειμένου να
επανατοποθετηθεί το στέγαστρο. Μετά την απομάκρυνση του στεγάστρου όμως δημιουργήθηκε μεγάλο
πρόβλημα στην επιβίβαση – αποβίβαση των επιβατών, καθώς παρκάρουν μόνιμα, διερχόμενα και όχι μόνο
οχήματα. Με δεδομένο την κατάσταση που δημιουργήθηκε από την ανεξέλεγκτη στάθμευση των
οχημάτων που καθιστούσε ολοένα και δυσκολότερη την επιβίβαση – αποβίβαση των επιβατών, η κα
Καλαματιανού Μαρία με την υπ.αρ.19313/25-09-15 αίτησή της ζήτησε την τοποθέτηση πλαστικών
οριοδεικτών επί του οδοστρώματος ώστε να εμποδίζεται η στάθμευση των οχημάτων προσωρινά και μέχρι
να υπάρξει η δυνατότητα επέκτασης του πεζοδρομίου. Ωστόσο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την
υπ.αρ.43/2015 απόφασή της απέρριψε το αίτημα για τοποθέτηση εμποδίων και ζήτησε την διαπλάτυνση
του πεζοδρομίου. Η οδός Δεκελείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 591/04-07-1986 περί «Τροποποίησης του
ρυμοτομικού σχεδίου Ν.Χαλκηδόνας με το χαρακτηρισμό παράπλευρου οδού της οδού Δεκελείας ως
πεζόδρομο» προκύπτει ότι στο Ο.Τ.30 από την οδό Ν.Τρυπιά έως την οδό Αρκαδίου έχει πλάτος πρασίας
πέντε (5) μέτρα. Επομένως η κυκλοφορία των πεζών γίνεται μέσα από τις πρασιές των παρακείμενων
ιδιοκτησιών. Προτείνεται λοιπόν η διαπλάτυνση του πεζοδρομίου ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής,
ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών στις κάτωθι θέσεις :
1. Επί της οδού Δεκελείας από την οδό Ν.Τρυπιά έως και την οδό Αρκαδίου στο Ο.Τ.30
2. Επί της οδού Δεκελείας από την οδό Ελ.Βενιζέλου έως και την οδό Κρήτης στο Ο.Τ.50.
Ο ΟΑΣΑ όπως μας ενημέρωσε με το ανωτέρω 2 σχετικό έγγραφο του δεν έχει αντίρρηση για την
διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Δεκελείας στις ανωτέρω θέσεις».
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
 το υπ.αρ.23259/25-11-16 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 το υπ.αρ.20785/26-10-16 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 το υπ.αρ.22845/21-11-16 έγγραφο του ΟΑΣΑ Α.Ε.
 την υπ.αρ. 43/2015 απόφασή της ΕΠΖ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και χωρίς εμπόδια
κυκλοφορία των πεζών στις κάτωθι θέσεις :
1. Επί της οδού Δεκελείας από την οδό Ν.Τρυπιά έως και την οδό Αρκαδίου στο Ο.Τ.30
2. Επί της οδού Δεκελείας από την οδό Ελ.Βενιζέλου έως και την οδό Κρήτης στο Ο.Τ.50.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστείδης Βασιλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριστείδης Βασιλόπουλος

Εσωτερική διανομή :
1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3) Γενική Γραμματέα

