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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2013 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης: 23/2013 

 

       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

« Άδεια διέλευσης σε πεζόδρομο επί της οδού 

Κιλκίς » 

 

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 &        

Αγ. Αναργύρων, σήμερα στις 2 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος μετά την υπ΄ αριθ. 12955/26-09-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιδημάρχου και 

Προέδρου αυτής κου Παπανικολάου Νικόλαου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος 

χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 75 

του Ν. 3852/2010. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε να παρευρεθεί ο κος Κόντος Σταύρος, σύμφωνα με τις δ/ξεις 

του Ν. 3852/2010, στη θέση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κου Μάλλιου Αθανάσιου (σχετική η υπ΄ αρ. πρωτ.  9392/28-06-

2013 αίτηση παραίτησης). 

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Παπανικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος, 2) Χατζηδάκη Μαρία, 3) Τάφας Ηλίας,  

4) Παϊδας Αδαμάντιος, 5) Κουτσάκης Μιχαήλ, 6) Γραμμένος Σπυρίδων 

 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1) Κόντος Σταύρος, 2) Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη, 3) Γκούμα Δανάη-Εύα 

 



 

 

 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 

εισηγούμενος το 4
ο
 ημερήσιας διάταξης θέμα είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας έστειλε την υπ΄ αρ. πρωτ. 6460/15-05-2013 

εισήγησή της, σε συνέχεια των υπ΄ αρ. πρωτ. 3393/2012, 3392/2012 και 14452/2012 αιτήσεων, 

και για ενημέρωση της Ε.Π.Ζ. γνωρίζει τα κάτωθι: 

Η οδός Κιλκίς έχει χαρακτηρισθεί πεζόδρομος σύμφωνα με το ΦΕΚ 785Δ/18-09-06. 

Στον πεζόδρομο αυτό έχουν την είσοδο τους, τόσο το 4ο Δημοτικό Σχολείο όσο και το 

6ο Νηπιαγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας. Επιπλέον, όπως φαίνεται και 

στις συνημμένες φωτογραφίες υπάρχουν διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης για την 

εξυπηρέτηση των σχολείων. 

Η οδός Κιλκίς, αν και πεζόδρομος, καθημερινά δέχεται μεγάλο αριθμό οχημάτων από 

γονείς που εισέρχονται για να αφήσουν τα παιδιά τους στα σχολεία που σε συνδυασμό με τα 

παράνομα σταθμευμένα οχήματα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα με άμεσο κίνδυνο τον 

τραυματισμό των μαθητών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. ια, του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στους πεζόδρομους. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 5 δεν επιτρέπεται η κατάληψη επιφάνειας του 

πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός γι΄ αυτή που έχει κατασκευαστεί, εφόσον 

παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών ή η εξυπηρέτηση παροδίων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.2696/99 εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 

Ο.Τ.Α. η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση. 

Προτείνεται να ληφθεί ειδική μέριμνα (ειδική σήμανση, διαγράμμιση κ.λ.π.) στις 

θέσεις στάθμευσης (ειδικά διαμορφωμένες εσοχές), έμπροσθεν των σχολείων επί της οδού 

Κιλκίς, προκειμένου να σταθμεύουν τα οχήματα τους οι εκπαιδευτικοί τις ημέρες λειτουργίας 

του σχολείου από τις 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.. 

Η δημοτική αστυνομία θα πρέπει να αστυνομεύει την περιοχή, προς αποφυγή 

παράνομων σταθμεύσεων επί του πεζόδρομου. 

 

       Επισημαίνεται ότι επί του θέματος έχει αποφασίσει ομόφωνα, διατυπώνοντας 

σχετική θετική γνώμη με διάφορες επισημάνσεις,  με την αριθ. 52/2013 απόφαση το Συμβούλιο 

της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας. 

 

.Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις. 

 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κου Προέδρου, την υπ’ αριθμ.   

6460/15-05-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ., τα υπ΄ αρ. 3392/2012, 3393/2012, 14452/2013, 

6325/2013, 8607/2013 έγγραφα, την υπ΄ αρ. 52/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και τα υπ΄ αρ. πρωτ. 6666/2013, 8844/2013 έγγραφα της Ν.Υ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Αναβάλλεται το θέμα για επόμενη συνεδρίαση, έως ότου διευκρινισθεί εάν οι 

μνημονευόμενες στα υπ΄ αρ. πρωτ. 8607/19-06-2013 και 6460/15-05-2013 έγγραφα της Δ.Τ.Υ.  

« διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης » έχουν δημιουργηθεί ως ο νόμος ορίζει, λαμβάνοντας 

υπόψη και τα έγγραφα της Νομικής Υπηρεσίας.  



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2013 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 

 

 

            ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

           Εσωρερική διανομή:  1) Δ.Τ.Υ. 

                                              2) Αντιδήμαρχο Τ.Υ. 

                                              3) Γραφείο Δημάρχου 

                                              4) Γενική Γραμματέα 

                                              5) Ε.Π.Ζ.                           

                        

 


