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ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπόνησης κυκλοφοριακής µελέτης για την ρύθµιση της 
κυκλοφορίας και στάθµευσης των οχηµάτων στην περιοχή που περικλείεται 
από τις οδούς Κ.Παλαµά-Οδυσσέως-Περισσού-Τσούντα στη Νέα Χαλκηδόνα, 
βάσει της αριθ. 26/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(επανεισάγεται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ.)». 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
19.2.2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
2404/14-2-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 4/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
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∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
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Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
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E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 19.2.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 3/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες 
και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κόντος Σταύρος 
Κότσιρας Παύλος                                                Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Πολίτης Σταύρος     
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Γρετζελιάς Παντελής 
Τάφας Ηλίας                                                        Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Παπακώστας Γεώργιος                                      Αγαγιώτου Βασιλική 
Καραβίας Γεώργιος                                            Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΩΗΓ-ΡΧΧ



 3 

Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Βασιλόπουλος Αριστείδης                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι  στην Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 8ο-10ο, 2ο, 5ο-7ο, 1ο, 3ο, 4ο, 

11ο-15ο.  

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Οι κ.κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 

Σ.Κοσκολέτος και Χ.Κοπελούσος προσήλθαν στη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

την ψηφοφορία επί του 5ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Α.Βασιλόπουλος και η  κα Ε.Παπαλουκά αποχώρησαν από την Συνεδρίαση µετά 

τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του  10ου θέµατος της .Η.∆.. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

1ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 166/8-1-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου και την υπ΄αρ. 26/2013 διαβιβασθείσα 
Απόφαση αυτής, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
 
                                                                                             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 
Αριθ. Απόφασης: 26/2013 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

« Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές 
ρυθµίσεις στη συµβολή των οδών 
Οδυσσέως και Περισσού στη Νέα 
Χαλκηδόνα » 

 
 Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 464 
& Αγ. Αναργύρων, σήµερα την 10 του µηνός ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και 
ώρα  11:30 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄ αριθ. 16929/04-12-2013 έγγραφη 
πρόσκληση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου αυτής κου Παπανικολάου Νικόλαου, 
που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, 
παρισταµένης ως γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας 
Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε βαθµό ∆΄. 
 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 
 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1) Παπανικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος                    1) Κόντος Σταύρος 
2) Τάφας Ηλίας                                                         2) Χατζηδάκη Μαρία                                                
3) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                  
4 Κουτσάκης Μιχαήλ 
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5) Γραµµένος Σπυρίδων 
6) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
7) Παϊδας Αδαµάντιος 

       
 Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατά τη διάρκεια του κάθε 
θέµατος το οποίο αφορούσε τον καθένα εξ αυτών, οι  κ.κ. ∆ρεπανιάς ∆ηµήτριος 
(θέµα 1ο Η.∆.,) και  Ραφαηλίδης Αθανάσιος (θέµα 2ο Η.∆.,), καθώς επίσης και η 
υπάλληλος του ∆ήµου κα Παπαδοπούλου Γωγώ, η οποία κλήθηκε να δώσει 
διευκρινίσεις για το 2ο και 3ο θέµα της Η.∆. 
 
  Κατά τη συνεδρίαση τα θέµατα της Η.∆. συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 2ο, 
3ο, 1ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο. 
 
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου 
θέµατος της Η.∆., αποχώρησε ο κος Τάφας Ηλίας. 
 
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου 
θέµατος της Η.∆., αποχώρησε ο κος Κουτσάκης Μιχαήλ. 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε: 
 
 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ. 10735/26-07-2013 
εισήγησή της καλεί να προβούµε σε λήψη απόφασης σχετικά µε την εκπόνηση 
Κυκλοφορικής Μελέτης ώστε να δοθούν λύσεις βελτίωσης τόσο της κυκλοφορίας όσο 
και της στάθµευσης στη συγκεκριµένη περιοχή. 
 
 Για ενηµέρωσή µας, µας γνωρίζει τα κάτωθι: 
 Με την υπ΄ αριθµ. 8262/14-06-2013 αίτησή του ο κος Καρναβάς Βασίλειος 
ζητά να αποµακρυνθεί η ρυθµιστική πινακίδα (Ρ-28) που απαγόρευε την δεξιά 
στροφή από την οδό Οδυσσέως προς την οδό Περισσού στην Νέα Χαλκηδόνα καθώς 
όπως αναφέρει µε τις υπάρχουσες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που ισχύουν στην γύρω 
περιοχή (µονοδροµήσεις οδών κ.λ.π.) και την «αυθαίρετη» τοποθέτηση του εν λόγω 
σήµατος καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση στη συγκεκριµένη περιοχή. 
 Μετά από έλεγχο στα αρχεία της Υπηρεσίας, δεν βρέθηκε απόφαση που να 
επιτρέπει την τοποθέτηση της ρυθµιστικής πινακίδας (Ρ-28)  «Απαγορεύεται η δεξιά 
στροφή» στο συγκεκριµένο σηµείο. 
 Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 
 1. Την υπ΄ αριθµ. 1/1985 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, η οδός 
Περισσού είναι µονόδροµος από την οδό Γ. ∆ροσίνη προς και µέχρι την οδό 
Παπαδιαµάντη. 
 2. Το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2696/99 εµπίπτει στην αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α. 
η κατακόρυφη και η οριζόντια σήµανση. 
 3. Το άρθρο 10 παρ. 8 του Ν. 2696/99 «Απαγορεύεται η τοποθέτηση 
πινακίδων σήµανσης……… από άλλους εκτός από τις παραπάνω καθοριζόµενες 
αρµόδιες υπηρεσίες………….» 
 4. Το άρθρο 10 παρ. 9 του Ν. 2696/99 «Απαγορεύεται η εγκατάσταση 
οποιασδήποτε πινακίδας…………», η υπηρεσία προχώρησε στην αποξήλωση της 
παράνοµα τοποθετηµένης ρυθµιστικής πινακίδας στη συµβολή των οδών Οδυσσέως 
και Περισσού. 
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 Με τις υπ΄ αριθµ. 8581/19-06-13, 8627/19-06-13 αναφορές των κυρίων 
∆ρεπανιά ∆ηµητρίου και Πλάτανου Ελευθέριου, και την υπ΄ αριθµ. 8836/21-06-13 
αίτηση του κου ∆ρεπανιά ∆ηµητρίου ζητείτο η επανατοποθέτηση της ρυθµιστικής 
πινακίδας (Ρ-28) στη συµβολή των οδών Οδυσσέως και Περισσού. 
 Με την υπ΄ αριθµ. 9022/26-08-13 αίτησή τους οι κάτοικοι της περιοχής 
Μεσαίο Κουκλάκι ζητούν να γίνουν οι απαιτούµενες εκείνες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις 
που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στην περιοχή. 
 Μετά την αυτοψία και την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στην 
περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κ. Παλαµά-Οδυσσέως-Περισσού-
Τσούντα, και λαµβάνοντας υπόψη τις συνεχείς οχλήσεις δηµοτών, προτείνεται η 
εκπόνηση Κυκλοφορικής Μελέτης ώστε να δοθούν λύσεις βελτίωσης τόσο της 
κυκλοφορίας όσο και της στάθµευσης στην συγκεκριµένη περιοχή. 

Επισηµαίνεται ότι επί του θέµατος, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Νέας Χαλκηδόνας µε την υπ΄ αριθµ. 33/2013 απόφασή του, έχει αποφασίσει 
οµόφωνα, ότι δεν µπορεί να επανατοποθετηθεί η ρυθµιστική πινακίδα (Ρ28) στη 
συµβολή των οδών Οδυσσέως και Περισσού. 

     Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης. 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 

µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο υπ΄αρ. 5/2013 Πρακτικό της Επιτροπής.  

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 
- τις υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10735/26-07-2013, 12780/23-09-2013 

(συµπληρωµατικό έγγραφο), 11165/5-8-2013 (συµπληρωµατικό έγγραφο), 
11795/27-8-2013 (συµπληρωµατικό έγγραφο), 11797/27-8-2013 (συµπληρωµατικό 
έγγραφο) εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8262/14-06-2013 αίτηση του κου Καρναβά Βασίλειου 
- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8627/19-06-2013 αναφορά του κου Πλατάνου 

Ελευθερίου 
- τις υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8836/21-06-2013, 8581/19-06-2013, 11289/7-8-2013, 

17053/06-12-2013 αιτήσεις µε το σχετικό υλικό του    κου ∆ρεπανιά ∆ηµήτριου 
- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 9022/26-06-2013, 10530/24-7-2013 αιτήσεις των 

κατοίκων και δηµοτών της περιοχής  
- τα υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2501/3/849-ζ/9-8-2013, 2501/3/849-ζ/3-7-2013, 

2501/3/849-ζ/15-7-2013  έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 
- τις δ/ξεις του Ν. 2696/1999 (αρθ. 10)  
- τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Να εκπονηθεί Κυκλοφορική Μελέτη, ώστε να δοθούν λύσεις βελτίωσης τόσο της 
κυκλοφορίας όσο και της στάθµευσης στη συγκεκριµένη περιοχή, λαµβάνοντας 
υπόψη τις συνεχείς οχλήσεις δηµοτών και την υφιστάµενη κατάσταση στην περιοχή 
που περικλείεται από τις οδούς Κ. Παλαµά-Οδυσσέως-Περισσού-Τσούντα. Μέχρι την 
εκπόνηση κυκλοφορικής µελέτης, η ∆.Τ.Υ., τηρώντας όλες τις νόµιµες διαδικασίες, 
πρέπει να επανατοποθετήσει την ρυθµιστική πινακίδα (Ρ-28) που αποξηλώθηκε.  

 
Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ. θα εισηγηθεί σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 26/2013 
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Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής:  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφορά κυκλοφοριακή µελέτη και η πρόταση της Ποιότητας Ζωής είναι 

να επανέλθει όση είχε πριν αφαιρεθεί µια πινακίδα που υπήρχε. Να µπει η πινακίδα 

λέει η Ποιότητα Ζωής και να γίνει κυκλοφοριακή µελέτη.  

  Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Η ερώτηση είναι τι εισηγείται η 

∆ιοίκηση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ό,τι λέει η εισήγηση που πήρατε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν σας είπα τι εισηγείται; Έγκριση εκπόνησης κυκλοφοριακής µελέτης 

που αφορά τους συγκεκριµένους δρόµους. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆ηλαδή να µην πάρουµε απόφαση 

σήµερα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκπόνηση κυκλοφοριακής µελέτης κ. Τοµπούλογλου. Να 

συµφωνήσουµε να γίνει η κυκλοφοριακή µελέτη. Αυτό είναι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοώ όσον αφορά την πινακίδα την 

συγκεκριµένη να µην πάρουµε απόφαση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας λέω και δεύτερο σκέλος είναι η πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής που οµόφωνα λέει να επανέλθει η πινακίδα που αφαιρέθηκε µέχρι να τελειώσει 

η κυκλοφοριακή µελέτη. Αυτή είναι η εισήγηση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα λοιπόν δυο πράγµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι δυο σκέλη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτον η κυκλοφοριακή µελέτη και 

δεύτερον να επανέλθει η πινακίδα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακριβώς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς και στα δύο συµφωνούµε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη θέλω να µιλήσω.  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως κα ∆ήµαρχε µιλήστε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα εδώ και όλη η ιστορία πως έχει 

τοποθετηθεί αυτή η πινακίδα. Όταν αφαιρέθηκε αυτή η πινακίδα και έγιναν διάφορα 

έγγραφα και πήρε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απόφαση τον 12ο, θα µπορούσε να 

είχε τοποθετηθεί µε απόφαση του Αντιδηµάρχου. 

  Όταν µας ήρθε η απάντηση από την Τροχαία η οποία είναι 

απορριπτική διότι δεν υπήρχε ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής από πουθενά, είχε τοποθετηθεί 

αυθαίρετα. Η Τροχαία αυτή τη στιγµή µας απαγορεύει µε το έγγραφο αυτό το οποίο 

το καταθέτω και στον κ. Πλέσσα, να τοποθετήσουµε ξανά την πινακίδα που λέει ότι 

απαγορεύεται. 

  Για να τοποθετηθείτε και να πάρετε µια τέτοια απόφαση θα πρέπει  να 

υπογραφεί εντέλλεστε από εµένα. Εγώ αυτό το πράγµα από τη στιγµή που µου το 

απαγορεύει η ∆ιεύθυνση της Τροχαίας, δεν το κάνω. Θα µπορούσε ο τότε 

Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών το 12ο του 2013 που πήρα την απόφαση να έδινε 

εντέλλεστε και να έµπαινε η ταµπέλα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχάς δεν µπορώ 

να δώσω εντέλλεστε εγώ εάν δεν πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπρεπε να 

έρθει το θέµα οπωσδήποτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αυτό αποφάσισε και η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οµόφωνα. 

  Μην προσπαθούµε να αποφύγουµε τις οποιεσδήποτε ευθύνες µας, γι' 

αυτό ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να πάρει µια απόφαση. Αυτό το είπα ως 

παρένθεση. 

Η ιστορία είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι όπου κάποιος µε κάποιο τρόπο 

για κάποιους λόγους που εγώ δεν τους γνωρίζω δεν ήταν εν γνώσει µου αφαίρεσε µια 

πινακίδα η οποία υπήρχε εκεί τουλάχιστον 20 χρόνια το ξέρω εγώ όσο είµαι ενήλικας 

και γνωρίζω το τι γίνεται. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το αντιµετώπισε έτσι διότι δεν υπήρχε 

πράγµατι κυκλοφοριακή µελέτη στην περιοχή για το αν πρέπει ή όχι, αλλά εδώ 

αντιµετωπίζεται το εξής πρόβληµα: ∆εν ξέρω πόσοι γνωρίζουν την περιοχή, είναι η 

κάθοδος της οδού Οδυσσέως που έρχεται από τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων και 
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µιλάµε στο αδιέξοδο που φτάνει στο ποτάµι στην οδό Περισσού απαγορευόταν να 

κάνεις δεξιά.  

Αυτό που αντιµετωπίζουµε σήµερα επί του πρακτέου όσοι 

επισκέπτονται την περιοχή, είναι ότι επειδή επιτρέπεται το παρκάρισµα στην οδό 

Περισσού και από τις δυο πλευρές, όποιος επιχειρεί να στρίψει δεξιά δηµιουργείται 

θέµα σήµερα διότι δεν χωράνε να είναι διπλής κυκλοφορίας η οδός Περισσού. 

Άρα η Ποιότητα Ζωής πήρε αυτή την απόφαση διότι ή θα έπρεπε να 

παρανοµήσει ξανά και να πάει να βάλει πινακίδες απαγόρευσης του parking στη µία 

πλευρά της Περισσού ώστε να µπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα και από τις 

δυο κατευθύνσεις, ή θα έπρεπε να επαναφέρει την πινακίδα. 

Εµείς δεν είχαµε αντίρρηση στο να γίνει η κυκλοφοριακή µελέτη και 

µάλιστα αυτό είναι το σωστό, αλλά είπαµε ότι προκειµένου να µην δηµιουργηθεί 

κανένα θέµα και έχουµε κανένα ατύχηµα, µέχρι να συµβεί αυτό να επανέλθει η 

πινακίδα που ήταν 30 χρόνια εκεί και δεν µπορώ να ξέρω για ποιο λόγο, όποιος την 

αφαίρεσε να µας εξηγήσει για ποιο λόγο την αφαίρεσε. Ευχαριστώ, θα επανέλθω άµα 

χρειαστεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να απαντήσω σε αυτά που άκουσα. Έγινε ένα θέµα για µια 

πινακίδα, µπορώ να διαβάσω όλο το ιστορικό πως έχει γίνει. Κατ' αρχήν επί 20 χρόνια 

όπως το αναφέρατε κ. Παπανικολάου δεν υπήρχε καµία απόφαση. Όταν ήρθε και 

έγιναν κάποιες καταγγελίες από κάποιους κατοίκους και µπορώ να σας διαβάσω 

ακριβώς 14/6/2013 Αίτηση του κ. Καρναβά που ζητά την αποξήλωση της Π28 που 

απαγορεύει τη δεξιά στροφή από την οδό Οδυσσέως προς την οδό Περισσού. Μετά 

από έλεγχο της Υπηρεσίας στα αρχεία της διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει απολύτως 

καµία απόφαση τοποθέτησης του ανωτέρω σήµατος από την Τροχαία, από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ή κυκλοφοριακή µελέτη. Έτσι στις 

27/6/2013 η Υπηρεσία προχώρησε στην αποξήλωση της πινακίδας εφαρµόζοντας την 

επ’ αριθµ. 1/1985 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που ορίζει την οδό 

Περισσού ως διπλής κατεύθυνσης και µονόδροµο µόνο από την οδό  Γεωργίου 

∆ροσίνη έως και την οδό Παπαδιαµάντη. 

Με τις υπ’ αριθµ. αποφάσεις 8581/19-6-2013 και 8627/19-6-2013 

αναφορές του κ. ∆ρεπανιά και του κ. Πλάτανου ζητούν την επανατοποθέτηση της 

ρυθµιστικής πινακίδας Π28 στη συµβολή των οδών Οδυσσέως και Περισσού. Με την 
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απόφαση 9022/26-6-2013 κάτοικοι της περιοχής µεσαίο Κουκλάκι ζητούν την 

αποξήλωση της ρυθµιστικής πινακίδας Π28 στη συµβολή των οδών Οδυσσέως και 

Περισσού. 

Μετά από απογραφή και καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης 

στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κωστή Παλαµά, Οδυσσέως, Περισσού, 

Τσούντα και λαµβάνοντας υπόψη τις συνεχείς οχλήσεις των δηµοτών, έγινε εισήγηση 

προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από την Υπηρεσία για την εκπόνηση 

κυκλοφοριακής µελέτης, ώστε να δοθούν λύσεις βελτίωσης της κυκλοφορίας και 

στάθµευσης της περιοχής. Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής πήρε οµόφωνα απόφαση µε 

υπ’ αριθµ. 26/2013 να εκπονηθεί κυκλοφοριακή µελέτη στην ανωτέρω περιοχή.  

Σηµειώνεται επίσης ότι µε την υπ’ αριθµ. 10530/24-7-2013 αναφορά 

του κ. ∆ρεπανιά ζητά την επανατοποθέτηση του σήµατος συγκέντρωσε υπογραφές 

κατοίκων.  

Τελειώνοντας µε το έγγραφο 2501/3/649-Α/3-7-2013 που έχω 

καταθέσει στον κ. Πλέσσα η ∆ιεύθυνση Τροχαίας έκανε καταγραφή της υφιστάµενης 

κατάστασης στην περιοχή και µετά από έρευνα στο αρχείο της Υπηρεσίας διαπίστωσε 

ότι στο επίµαχο τµήµα της οδού Περισσού δεν είναι µονόδροµος ώστε να 

δικαιολογείται η ύπαρξη της ρυθµιστικής πινακίδας Π28. 

Όλα αυτά που νοµίζω ότι τα ξέραµε τόσο καιρό, θεωρώ ότι θα 

µπορούσατε κ. Παπανικολάου όταν έγιναν αυτά να διατάξετε κυκλοφοριακή µελέτη 

άµεσα σε αυτό το σηµείο, ή επίσης να πείτε στην Υπηρεσία σας όσο ήσασταν 

Αντιδήµαρχος να ξαναβάλει την πινακίδα. ∆εν µπορώ να καταλάβω τι θέλετε να µας 

πείτε σήµερα.  

Να πάρετε την ευθύνη λοιπόν γιατί η Τροχαία αποφαίνεται και για 

όλους τους άλλους δρόµους και οι αποφάσεις που υπάρχουν από 20 χρόνια πριν δεν 

αφορούν αυτή την οδό. Στη συγκεκριµένη οδό θα µπορούσατε να έχετε κάνει εσείς 

τη δική σας παρέµβαση και όχι να το πετάτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ' αρχάς εγώ στη ζωή µου δεν έχω µάθει να διατάζω. Είναι 

βασική αρχή. ∆εύτερον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε στις 11/12 εγώ 

παραιτήθηκα από Αντιδήµαρχος στις 3/1. Έφυγε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο 

τέλος του χρόνου, απλώς λέω χρονικά το τι συνέβη. 
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  ∆εύτερον, δεν διατάζει κανείς για να κάνει κυκλοφοριακές µελέτες, 

πρέπει να παρθεί η απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και να υπάρχει και κονδύλι 

για να γίνουν αυτά. ∆εν παίρνει κάποιος µια απόφαση χωρίς να υπάρχουν στον 

προϋπολογισµό χρήµατα για να µπορέσουν να γίνουν κυκλοφοριακές µελέτες. 

Τέλος πάντων εγώ έχω την αίσθηση και γι' αυτό ήταν και οµόφωνη η 

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είχε αποχωρήσει ο κ. Κουτσάκης … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επί των παρόντων κ.  Κουτσάκη είναι η απόφαση. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Η λογική ήταν ότι δεν θέλαµε για κανένα λόγο να µπούµε σε 

µια διαδικασία που είπα και κρατήστε το ερώτηµα, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτή η 

διαδικασία το καλοκαίρι δεν έχω γνώση σε αυτό το θέµα. Να µπούµε σε µια διένεξη 

µεταξύ κάποιων ανθρώπων, τη στιγµή που επί τριάντα χρόνια ήταν µια υφιστάµενη 

κατάσταση και σήµερα η κατάσταση έχει γίνει ακόµη πιο επικίνδυνη. ∆εν λύθηκε το 

πρόβληµα.  

  Έχουµε ένα δρόµο ο οποίος είναι διπλής κατεύθυνσης για να κινηθούν 

διπλά τα αυτοκίνητα …. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όταν θα πάρετε τον λόγο κ. Γραµµένε δεν έχω αντίρρηση, το 

ξέρετε το θέµα γιατί το αναπτύξαµε. Την οδό Περισσού την κάνουµε ουσιαστικά 

διπλής κατεύθυνσης χωρίς να απαγορεύεται το parking από τη µία ή από την άλλη 

πλευρά και αφήνουµε περιθώριο για να κινηθούν δυο αυτοκίνητα 4 µ. ∆εν γίνεται 

αυτό το πράγµα, είναι ανέφικτο. Εγώ έχω περάσει τρεις φορές και έχει κολλήσει το 

λεωφορείο από πάνω από την οδό Αγίων Αναργύρων διότι έχουν µπλοκάρει τα 

αυτοκίνητα και δεν µπορούν να στρίψουν δεξιά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Ούτε 

είχαµε καµία διάθεση ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να µπούµε σε καµία διένεξη, ούτε 

τίποτε. 

  Είπαµε, ας επανέλθει η κατάσταση όπως την είχαν συνηθίσει οι πολίτες 

τριάντα χρόνια και από εκεί και πέρα να γίνει η κυκλοφοριακή µελέτη και αν είναι 

σωστό µε τους επιστήµονες, οι επιστήµονες πουν ότι πρέπει να επιτρέπεται δεξιά, 

καλώς να επιτρέπεται.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχήν το οµόφωνα στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής δεν ισχύει. Ήµουν εκεί, έγινε η συνεδρίαση και ο κ. Πρόεδρος ήθελε 

να επιβάλλει πράγµατα που δεν επιβάλλονται. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι λέτε κ. Κουτσάκη; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτό το οποίο λέω, θα µου απαντήσετε όταν θα πάρετε τον λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. Κύριε Κουτσάκη προς το Προεδρείο 

θα απευθύνεστε. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θα τα ακούσεις τώρα όλα! Κύριοι συνάδελφοι συγνώµη για τον 

τόνο της φωνής µου, θα πω το εξής: εγώ µένω σε αυτή την περιοχή, το σήµα αυτό 

υπήρχε εδώ και πολλά χρόνια και πραγµατικά όλοι το παραβιάζαµε και κατεβαίναµε 

προς τα κάτω. Όταν όµως πλέον δεν µπορούσαµε να πάµε στα σπίτια µας και µετά 

την παρέµβαση των κατοίκων είπαµε να γίνει το εξής και εγώ δεν έχω καµία 

αντίρρηση να γίνει µια κυκλοφοριακή µελέτη ώστε να µπορέσουµε πράγµατι κι εµείς 

να εξυπηρετηθούµε διότι από ό,τι ξέρετε µετά την Αγίων Αναργύρων έχουµε να 

κάνουµε µε ένα νησί που έχει αριστερά την εθνική οδό και δεξιά τον Ποδονίφτη και 

εµείς αυτή τη στιγµή έχουµε τρεις παράλληλους δρόµους: την Περισσού, την Πεταλά 

και την Παλαµά. 

  Έγινε µια κυκλοφοριακή µελέτη που µονοδρόµησε  την Πεταλά και τη 

∆ερβενακίων, εγώ και τότε διαφώνησα γιατί έγινε µια τοµή που δεν αφορούσε όλη 

την περιοχή αλλά µόνο ένα δρόµο και δηλώνω κι εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι 

πέρα από το να ψηφίσουµε µια κυκλοφοριακή µελέτη για όλη τη Χαλκηδόνα για την 

οποία δεν υπάρχει, αλλά και συγκεκριµένα για το επίµαχο κοµµάτι, το δέχοµαι. 

  Το να βάζουµε αυτή τη στιγµή πινακίδες που εδώ η Τροχαία το λέει 

ξεκάθαρα, για να καταλάβουµε. Ελληνική Αστυνοµία ∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής, 

Υποδιεύθυνση Τροχαία Αθηνών  είναι 3 Ιουλίου του 2013… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο, προς το 

Προεδρείο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Λέει η οδός Περισσού είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας των 

οχηµάτων στο επίµαχο τµήµα της. Αυτή είναι η απόφαση που υπάρχει, δεν υπάρχει 
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καµία άλλη απόφαση και οτιδήποτε θέµα υπήρχε  ήταν παράνοµο και ό,τι σήµα µπει 

αυτή τη στιγµή, θα είναι παράνοµο. 

  Προτείνω να γίνει κυκλοφοριακή µελέτη και αφού γίνει η 

κυκλοφοριακή µελέτη τότε κατά τρόπο νόµιµο ώστε πραγµατικά να εξυπηρετηθούν 

όλοι οι κάτοικοι γύρω - γύρω και ο  κ. ∆ρεπανιάς αλλά και όλοι οι κάτοικοι οι οποίοι 

αυτή τη στιγµή είναι στην περιοχή. Όχι µόνο ένα άτοµο, να εξυπηρετηθούν όλοι µαζί. 

Σας ευχαριστώ. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε λυπάµαι αν παραφέρθηκα πριν, αλλά 

εξανέστην διότι δεν είναι δυνατό να λέει… η κα Γκούµα ήταν εκεί, ο κ. Γραµµένος, ο 

κ. Τάφας, ο κ. Παΐδας …. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Παπανικολάου έληξε. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λέει ότι επέβαλλα µια απόφαση. Εδώ έγινε ολόκληρη 

συζήτηση, κατ' αρχάς που το ξέρετε ενώ λείπατε. ∆εν φύγατε; Που το ξέρετε ότι την 

επέβαλλα; Πως µιλάτε έτσι κ. Κουτσάκη; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κυρία ∆ήµαρχε και κύριε Πρόεδρε, µας 

είπε η κα ∆ήµαρχος ότι κάποιος, πριν 20 χρόνια, ένας απλός δηµότης πήγε κι έβαλε 

µια πινακίδα και µετά από 20 χρόνια κάποιος άλλος πήγε και την έβγαλε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν είπα εγώ ότι την έβαλε κάποιος πριν 20 χρόνια, το είπε ο κ. 

Παπανικολάου. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Είπατε κα ∆ήµαρχε ότι κάποιος την έβαλε και δεν 

υπήρχε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αυτό είπατε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ έχω τα γεγονότα και τα χαρτιά όλα. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας λέω τι είπατε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην κάνετε διάλογο. Ολοκληρώστε κ. Νικολόπουλε. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς καλούµαστε τώρα σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρουµε 

µια απόφαση να υπάρχει η απόφαση αυτή εφόσον κάποιος συνδηµότης µας µπορεί 

αύριο το πρωί να πάει να βγάλει πινακίδα και τα λοιπά, µπορούµε αυτή τη στιγµή σα 

∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρουµε µια απόφαση βάσει της εισήγησης που κατεβάσατε 

να γίνει η κυκλοφοριακή µελέτη. Και εγώ θα έκανα µια πρόταση να γίνει συνολικά για 

όλη τη Φιλαδέλφεια, αλλά να έρθει στην πρότερα κατάσταση η πινακίδα, διότι δεν 

µπορεί κανένας να πηγαίνει να βγάλει την πινακίδα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό λέει η εισήγηση κ. Νικολόπουλε. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που λέει η εισήγηση, απλώς κάνω µια πρόταση να γίνει 

συνολικά για όλη την Χαλκηδόνα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι πραγµατικά προβληµατίζοµαι ποιος κύριος είχε τη 

φαεινή ιδέα µια πινακίδα που ήταν εδώ και είκοσι – τριάντα χρόνια µε όποια απόφαση 

αυτού που την έβαλε τότε, να πάει κάποιος άλλος να την βγάλει. Αυτό είναι λάθος, 

φοβερό λάθος. 

  Κυρία ∆ήµαρχε µην έχετε κανένα ενδοιασµό να δώσετε εντέλλεστε. 

∆ιότι εσείς είστε το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Αν εµείς πάρουµε µια απόφαση και πούµε ότι πρέπει να γίνει επανατοποθέτηση της 

πινακίδας αυτής και στην πορεία µια µελέτη, αν έχουµε την πλειοψηφία, εσείς είστε 

υποχρεωµένη να το κάνετε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είµαι υποχρεωµένη να το κάνω όταν έχω από τη ∆ιεύθυνση της 

Τροχαίας ότι δεν µπορώ να το κάνω; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ακούσατε τι είπα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν έχετε πάρει απόφαση και θα την πάρω εγώ αυτή την απόφαση; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Είπα ότι είστε εκτελεστικό … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν την έπαιρνε ο Αντιδήµαρχος άµα ήθελε να περάσει ξανά την 

πινακίδα; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε είστε εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εκτελεστικό όργανο είµαι όχι για παρανοµίες. Εγώ δεν θα παρανοµήσω 

µε την απόφαση της ∆ιεύθυνση της Τροχαίας. ∆εν υπήρχε ποτέ απόφαση. Βγήκε 

στην επιφάνεια. Τι να κάνω εγώ τώρα; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εντάξει µην την υλοποιείτε. Θα σας ρωτήσω κάτι ευθέως: ποιος την 

έβγαλε την πινακίδα αυτή και που στηρίχθηκε;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Και τριάντα χρόνια γιατί εσείς δεν είχατε κάνει…; Βρήκατε κατάλληλο 

έδαφος τώρα για να κάνετε την αίτηση αυτή;  
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  ∆εύτερον κύριοι συνάδελφοι θα πρέπει κάποτε να µάθουµε να 

πειθαρχούµε στις πλειοψηφίες.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Μπόβο συγνώµη από το ’85 είναι η απόφαση που ορίζει διπλό το 

δρόµο, από το ’85. Είναι 29 χρόνια. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Από το ’85 µέχρι το ’14 είναι 29 χρόνια κα ∆ήµαρχε και µου λέτε 

εσείς… 

  Λοιπόν κ. Πρόεδρε η θέση η δική  µου είναι: επανατοποθέτηση και 

κυκλοφοριακή µελέτη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γραµµένος έχει τον λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες θα 

ήθελα να καταθέσω κι εγώ την άποψή µου γύρω από το συγκεκριµένο θέµα και θα 

αρχίσω από την οµολογία της ∆ηµάρχου αλλά και του κ. Κουτσάκη, που µόνοι τους 

είπαν ότι η συγκεκριµένη πινακίδα ΚΟΚ του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που 

απαγόρευε επί τριανταετίας τη διέλευση των οχηµάτων από την Οδυσσέως προς την 

Περισσού, συµφωνήσατε ότι υπήρχε.  

Είπατε επίσης ότι κάποια στιγµή µε µια απόφαση της Τροχαίας ότι η 

Τροχαία διαπίστωσε ότι δεν έπρεπε να υπάρχει εκεί η ταµπέλα και ότι θα έπρεπε να 

φύγει, να αποξηλωθεί εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής: το 

πήρα προσωπικά το θέµα και µάλιστα ασχολήθηκα βγάζοντας και φωτογραφίες αλλά 

επισκέφθηκα και τη ∆ιεύθυνση Τροχαίας και µίλησα µε το ∆ιοικητή Τροχαίας της 

Νέας Ιωνίας. 

Ο άνθρωπος βέβαια µε διαβεβαίωσε ότι δεν είναι πλέον θέµα δικό 

τους, είναι θέµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι θέµα δηλαδή του ∆ήµου για το εάν 

θέλετε να µονοδροµήσετε, να αλλάξετε κατεύθυνση, να αφαιρέσετε µια ταµπέλα µια 

πινακίδα που εν πάση περιπτώσει χαρακτηρίζει ένα δρόµο ή όχι. 

Να υποθέσω ότι και ο ∆ιοικητής της Τροχαίας της Αθήνας το ίδιο 

πράγµα θα σας είπε, γιατί έχω την εντύπωση ότι ακολουθούν ενιαία πολιτική, ίδια 

τακτική δεν λέει ο ένας έτσι και ο άλλος αλλιώς, αλλά εκεί που θέλω να επικεντρώσω 

το ενδιαφέρον είναι ότι θα τονίσω στον κ. Κουτσάκη ότι είναι επιλεκτική µνήµη.  

Εκείνο που θυµόταν είναι ότι προσπαθούσε ο κ. Παπανικολάου βέβαια 

να επιβάλλει την άποψή του, ανεξάρτητα όµως από αυτό ο ίδιος µας είπε και 

προσπάθησε βέβαια να περάσει την άποψή του στη συγκεκριµένη συνεδρίαση της 
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Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι είχε γίνει κυκλοφοριακή µελέτη γι' αυτό και η Πεταλά 

µονοδροµήθηκε από Τσούντα προς τη γέφυρα των Αγίων Αναργύρων. 

Και βέβαια η ερώτησή  µου είναι η εξής όπως του την έκανα και τότε 

θα του κάνω την ίδια ερώτηση και σήµερα: πως έγινε κυκλοφοριακή µελέτη για ένα 

συγκεκριµένο δρόµο ή για τη συγκεκριµένη περιοχή και οι άνθρωποι αυτοί που 

ασχολήθηκαν µε το συγκεκριµένο θέµα δεν διαπίστωσαν ότι υπήρχε µια πινακίδα που 

απαγόρευε τη διέλευση των αυτοκινήτων από την Οδυσσέως στην Περισσού. 

Εν πάση περιπτώσει για να µην πλατειάσουµε στο θέµα άλλο, 

προτείνουµε το εξής: ακριβώς όπως εισηγείται βάσει της απόφασης της Ποιότητας 

Ζωής αφ' ενός και αφ' ετέρου έχω να κάνω και µια πρόταση: από την οδό Νεϋγί 

στρίβοντας δηλαδή από την Αχαρνών και µπαίνοντας στην οδό Νεϋγί προς την 

Περισσού προτείνουµε αριστερά προς την Τσούντα να µονοδροµηθεί και δεξιά προς 

την Αχαρνών επίσης να µονοδροµηθεί, σε αντίθετες κατευθύνσεις. ∆ηλαδή από τη 

Νεϋγί και δεξιά  µονόδροµος προς την Αχαρνών και από τη Νεϋγί και αριστερά 

µονόδροµος προς την Τσούντα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο πολύτιµο για το 

συγκεκριµένο σηµείο και ό,τι πιο ασφαλές. 

Έχω να σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες κλείνοντας κ. Πρόεδρε. 

Έχω κάποιες φωτογραφίες οι οποίες διαπιστώνουν ότι πραγµατικά εάν η Περισσού 

από το συγκεκριµένο σηµείο της Οδυσσέως γίνει διπλής κυκλοφορίας θα 

αντιµετωπίσουµε πρόβληµα. Έχω τις φωτογραφίες όποιος θέλει είναι στη διάθεσή 

του. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµένε, σωστά είπατε την πρόταση για την Περισσού προς την 

Τσούντα από τη Νεϋγί, αλλά αυτό πιστεύω θα µας το πει η κυκλοφοριακή µελέτη. 

Τώρα εµείς δεν µπορούµε να αποφασίσουµε σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

µονοδροµήσουµε ή να διπλοδροµήσουµε ή οτιδήποτε. Απλώς υπάρχει η εισήγηση ως 

έχει και πιστεύω ότι αυτή την εισήγηση πρέπει να ψηφίσουµε να τελειώνουµε. 

  Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εδώ υπάρχει ένα 

θέµα το οποίο η ίδια η ∆ιοίκηση αµφισβητεί ο ένας τον άλλον και το λέω αυτό γιατί ο 

κ. Κουτσάκης το 2001 το 2002 αν θυµάµαι καλά επειδή συµµετείχα στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο της Νέας Χαλκηδόνας είχε γίνει µια κυκλοφοριακή µελέτη όσον αφορά την 

Πεταλά και τους γύρω δρόµους. Τότε ο κ. Κουτσάκης είχε ψηφίσει –και αν δεν 

θυµάται να του το θυµίσω εγώ- υπέρ.  
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(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Και λέω το εξής: η πινακίδα αυτή όπως προείπαν πολλοί 

συνάδελφοι είναι εκεί τριάντα χρόνια, εφόσον το 2001 που έγινε η εκπόνηση 

κυκλοφοριακής µελέτης … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µη διακόπτετε συνέχεια. Συνεχίστε κ. Κοπελούσο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αν νοµίζετε ότι µε τις φωνές σας θα επιβάλλεται το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να σας κάνει το κέφι, είστε γελασµένος. Αυτό σας λέω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο προς το Συµβούλιο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το δίκιο θέλουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο µην απευθύνεστε στο ακροατήριο, σας παρακαλώ. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Συγνώµη κ. Πρόεδρε. Λέω ότι το 2001-2002 είχε γίνει εκπόνηση, 

είχε γίνει η µελέτη και ο κ. Κουτσάκης είχε ψηφίσει υπέρ. Λέω λοιπόν: τότε η 

πινακίδα αυτή εδώ και τριάντα χρόνια δεν ενοχλούσε; Ενοχλούσε. Αλλά θέλουµε σα 

∆ιοίκηση σήµερα, η κα ∆ήµαρχος µε κάποιους δηµοτικούς συµβούλους –κάποιους 

δηµοτικούς συµβούλους και το τονίζω από τη ∆ιοίκηση- να επιβάλλει το δικό τους. 

Γιατί βρέθηκε κάποιος δηµότης µαζεύοντας πέντε – δέκα υπογραφές και να έρθει να 

µας επιβάλλει ότι πρέπει η πινακίδα να βγει.  

  Από την άλλη µεριά έχουµε µια άλλη κατηγορία ανθρώπων, µια άλλη 

ποσότητα ανθρώπων οι οποίοι λένε «κύριε, αυτή η πινακίδα υπήρχε σαράντα χρόνια, 

γιατί να αφαιρεθεί;». Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Πρόεδρε η δική µας πρόταση 

είναι ότι η πινακίδα θα πρέπει να επανέλθει να µπει στη θέση της γιατί παράνοµα 

βγήκε από εκεί, κέφια κάποιων κάναµε να επανέλθει και από εκεί και πέρα εάν γίνει η 

κυκλοφοριακή µελέτη και δεν επιτρέπεται να υπάρχει η πινακίδα, να αφαιρεθεί. Όµως 

θα πρέπει να επανέλθει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο, αυτό λέει η εισήγηση του θέµατος. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γιατί είναι απαίτηση των κατοίκων. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτό κύριοι είναι παράνοµο. Εάν παρθεί τέτοια απόφαση θα 

καταρρεύσει γιατί είναι παράνοµη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Κουτσάκη. Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΩΗΓ-ΡΧΧ



 18 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πούµε ότι κι εµάς από την πλευρά µας, µας 

απασχόλησε το θέµα στην Ποιότητα Ζωής και καταλήξαµε όντως ότι παρά τις 

δυσκολίες θα πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβληµα πιο ριζικά και να είναι όσο το δυνατό 

πιο ασφαλές.  

  Παρ' ότι καταλαβαίνουµε ότι από το σηµείο της Οδυσσέως και µετά 

πρέπει να είναι διπλής, παρουσιάζονται πάρα πολλά προβλήµατα επικινδυνότητας που 

δεν µπορούµε εµείς να αντιµετωπίσουµε άµεσα, όπως είναι το γεγονός ότι δεν 

µπορούν να περάσουν δύο αµάξια όταν είναι παρκαρισµένα από τη  µια και από την 

άλλη πλευρά, υπάρχουν κίνδυνοι και τέλος πάντων µε αυτό τον τρόπο 

δυσχεραίνουµε ακόµη περισσότερο την κατάσταση.  

  Ένα επιπρόσθετο θέµα ήταν η µονοδρόµηση της από πάνω οδού η 

οποία δυσχέραινε κι αυτή την τκ και γι' αυτό είπαµε και στην Ποιότητα Ζωής ότι ας 

µείνει ένα χρονικό διάστηµα ακόµη ως έχει ως το γνωρίζουν και οι κάτοικοι µε την 

πινακίδα για να λυθεί εξ ολοκλήρου το ζήτηµα µε µια µελέτη ευρύτερα της περιοχής. 

  ∆εν επιµείναµε σε ολόκληρη την περιοχή της Χαλκηδόνας, αλλά 

ευρύτερα εκείνης της περιοχής που είναι ανάµεσα Παλαµά και τα λοιπά, για να µπορεί 

να είναι µια ολοκληρωµένη κυκλοφοριακή µελέτη που δεν θα δυσχεραίνει κανένα 

κάτοικο να φτάσει στο σπίτι του. 

  Από εκεί και πέρα γνωρίζουµε ότι η πραγµατικότητα θα διαψεύσει και 

αυτή την πινακίδα όπως τη διέψευσε είκοσι χρόνια τώρα, γιατί παρανοµίες γίνονταν 

αλλά δεν µπορούµε να επιβαρύνουµε την περιοχή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πράγµατι το θέµα λόγω και της 

ύπαρξης των συµπολιτών µας εδώ αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά έχω να πω 

το εξής: η πινακίδα αυτή τοποθετήθηκε µε κάποιο τρόπο και από κάποιο φορέα πριν 

από είκοσι χρόνια. Μόνη της αποκλείεται να φύτρωσε, δεν υπάρχει καµία περίπτωση, 

σίγουρα υπήρξε µια απόφαση και για κάποιο λόγο τοποθετήθηκε αυτή η πινακίδα. Η 

πινακίδα υπήρχε είκοσι χρόνια όπως προείπε και η κα ∆ήµαρχος. Πολύ ωραία. 

Από εκεί και πέρα όταν συµµετείχαµε στη ∆ιοίκηση όλοι µαζί είχαµε 

πάρει µια απόφαση και οι είκοσι αν θυµάστε, ότι από τη στιγµή που υπάρχει 

κυκλοφοριακή µελέτη στην Νέα Φιλαδέλφεια και επειδή ο ∆ήµος µας πλέον είναι 

ενιαίος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, είπαµε και πήραµε µια απόφαση να γίνει 
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συνολική µελέτη και της Χαλκηδόνας ούτως ώστε ο ∆ήµος να αποκτήσει 

κυκλοφοριακή µελέτη. 

Αυτά τα ζητήµατα δεν θα είχαν τεθεί, αν είχαµε θέσει σε εφαρµογή 

αυτό που είχαµε αποφασίσει τότε και είχε γίνει η κυκλοφοριακή µελέτη. Παρ' όλα 

αυτά θεωρώ κι εγώ ότι από τη στιγµή που υπάρχει µια κατάσταση ήδη εδώ και είκοσι 

χρόνια δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να πούµε ότι βγάζουµε µια πινακίδα που 

προϋπήρχε χωρίς µελέτη, χωρίς τίποτε και από εκεί και πέρα εγώ δεν καταλαβαίνω 

και την παρανοµία του να τοποθετηθεί ξανά η πινακίδα. Με ποιο σκεπτικό βγήκε; 

Υπήρξε µελέτη;  

Γιατί να σας πω κάτι; Το να αλλάξεις ένα δρόµο, έχει επιπτώσεις και 

στους γύρω δρόµους. ∆εν είναι τόσο απλό. Οι συγκοινωνιολόγοι ασχολούνται µε µια 

επιστήµη, η οποία είναι µια αλυσιδωτή αντίδραση. Αλλάζοντας τη φορά ενός δρόµου, 

κάνοντάς τον διπλό ή µονόδροµο ή πεζόδροµο ή οτιδήποτε, υπάρχουν σίγουρα 

παράπλευρες καταστάσεις οι οποίες πρέπει να προβλεφθούν. 

Άρα θεωρώ ότι µε απόλυτη «ανευθυνότητα» είτε και η Τροχαία ακόµη 

δεν καταλαβαίνω µε ποιο σκεπτικό βγάζει µια πινακίδα.  

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µπορεί να τη βγάλει η Τροχαία. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία. Με ποιο σκεπτικό; Υπήρξε  µελέτη 

κυκλοφοριακή; Υπολογίσαµε ότι αυτή η κίνηση θα εκτραπεί σε ένα άλλο δρόµο ή 

κάπου αλλού; Αλλάξαµε κάτι άλλο σε ένα δρόµο άλλο;  Η πρότασή µας είναι σαφής, 

την προανέφερε και ο κ. Νικολόπουλος προτείνουµε το να έρθει στην προτέρα 

κατάσταση αυτή η ιστορία µε την πινακίδα, έως ότου γίνει η κυκλοφοριακή µελέτη 

για όλη την Χαλκηδόνα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνείτε µε την εισήγηση κ. Κανταρέλη. 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Για όλη την Χαλκηδόνα όχι για πέντε δρόµους. Είναι τσάµπα 

λεφτά για τρεις δρόµους γιατί πρέπει να κάνουµε και για τη Χαλκηδόνα µετά κ.  

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για όλη, δεν διαφωνούµε να γίνει για όλη. Για όλη τη Χαλκηδόνα θα 

γίνει. 

  Ο κ. Πλάτανος έχει τον λόγο. 

Α. ΠΛΑΤΑΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι επειδή το θέµα το έχουµε εξαντλήσει 

έχουµε πει πολλά, εγώ έχω κάνει σχηµατικά το εξής: επειδή περνάω σε καθηµερινή 
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βάση κατεβαίνει η Οδυσσέως, το  κοµµάτι για το οποίο υπάρχει φιλονικία οι µεν και 

οι δε είναι 50 µ. δεξιά. Μέχρι τώρα εδώ και είκοσι χρόνια δεν ξέρω πόσα, εγώ το 

θυµάµαι από τότε που ήµουν στην Χαλκηδόνα ότι υπήρχε πινακίδα εκεί που 

απαγορευόταν να πας δεξιά και το υπόλοιπο κοµµάτι είναι µονής κατεύθυνσης. 

  Κάποιοι από τη ∆ιοίκηση εν µια νυκτί αποφάσισαν να αφαιρέσουν την 

πινακίδα έτσι ώστε να πας δεξιά. Είναι δυνατόν στα 50 µ. να επιτρέπεται ο δρόµος; 

Είναι ο ίδιος δρόµος να πας δεξιά και στα υπόλοιπα να πας µόνο αριστερά; Το θεωρώ 

τελείως ανούσιο, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριµένη µελέτη. 

  Επειδή έχουµε πει πολλά και να µην καταχρώµαι και το χρόνο, 

συµφωνώ µε την πρόταση της Ποιότητας Ζωής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γραµµατέα παρακαλώ το θέµα σε ψηφοφορία ως εισάγεται. 

Κυκλοφοριακή µελέτη λέει και επαναφορά της Ποιότητας Ζωής. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ σας ανακοινώνω ότι οποιαδήποτε απόφαση και να πάρετε δεν 

µπορώ να εκτελέσω … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα τι είναι αυτό;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Παράνοµο είναι που θα µπει ή που θα ξηλώθηκε τελικά; ∆εν 

κατάλαβα. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Το Συµβούλιο αποφασίζει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, δεν έχει κανένας τον λόγο. Το θέµα εξαντλήθηκε, τελείωσε. 

Κυρία ∆ήµαρχε είστε εδώ να εκτελείτε τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αν 

δεν το έχετε καταλάβει. Εάν είναι παράνοµο, θα µας το πουν άλλοι. Εσείς εκ των 

προτέρων κρίνετε αν είναι παράνοµη η απόφαση; Εσείς θα το κρίνετε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως από αυτό το χαρτί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρω, θα µας πουν κάποιοι άλλοι αν είναι παράνοµοι µην µου 

δίνετε χαρτιά.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάρτε αυτό το χαρτί να το διαβάσετε, να το διαβάσετε προς όλους. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµένα κα ∆ήµαρχε δεν θα µου πετάτε χαρτιά. Σας επαναλαµβάνω: τις 

αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είστε για να τις εκτελείτε. Εάν δεν το έχετε 

καταλάβει διαβάστε τον Κώδικα ποιος είναι ο ρόλος σας. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποια είναι η διαδικασία κ. Κουτσάκη; Εγώ έβαλα το θέµα σε 

ψηφοφορία. Για πέστε µου ποια είναι η διαδικασία. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε να καταγραφεί η άποψη της ∆ηµάρχου στα 

πρακτικά και από εκεί και πέρα να πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καταγράφηκε. Όλα καταγράφονται κ. Κουτσάκη. Είπε κανείς να µην 

καταγραφεί η απόφαση; Άρα ποιο θέµα διαδικασίας βάζετε; ∆εν υπάρχει θέµα 

διαδικασίας. Παρακαλώ σε ψηφοφορία κ. Γραµµατέα. 

  Και για να µην µπερδευτούµε, απλώς αντί για τους δρόµους που 

αναφέρει εδώ, συνολική κυκλοφοριακή µελέτη για τη Χαλκηδόνα, θα αλλάξει θα 

τροποποιηθεί η εισήγηση. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
µε την αριθ. 26/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ. αφενός και την κατατεθείσα από τον 
ανεξάρτητο ∆ηµ. Σύµβουλο κ. ∆.Κανταρέλη πρόταση για εκπόνηση συνολικής 
κυκλοφοριακής µελέτης για την ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας αφετέρου σε 
ταυτόχρονη ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος για την εκπόνηση συνολικής κυκλοφοριακής µελέτης για 
την ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας  δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, Μ.Κουτσάκης και Μ.Χατζηδάκη 
(σύνολο 4), οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ του θέµατος, ως εισάγεται µε την αριθ. 
26/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ., ήτοι υπέρ της εκπόνησης κυκλοφοριακής 
µελέτης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κ. Παλαµά-Οδυσσέως-
Περισσού-Τσούντα της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας, χωρίς την 
επανατοποθέτηση από την ∆.Τ.Υ. της ρυθµιστικής πινακίδας (Ρ-28) που 
αποξηλώθηκε. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
κατατεθείσα πρόταση, τα λοιπά στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 73 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2696/99 
• Την αριθ. 33/2013 απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 

Χαλκηδόνας 
• Την αριθ. 26/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
• Τις υπ΄ αριθµ. πρωτ. 10735/26-07-2013, 12780/23-09-2013 (συµπληρωµατικό 

έγγραφο), 11165/5-8-2013 (συµπληρωµατικό έγγραφο), 11795/27-8-2013 
(συµπληρωµατικό έγγραφο), 11797/27-8-2013 (συµπληρωµατικό έγγραφο) 
εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

• Τα υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2501/3/849-ζ/9-8-2013, 2501/3/849-ζ/3-7-2013, 
2501/3/849-ζ/15-7-2013  έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 

• Τις σχετικές αιτήσεις των δηµοτών και κατοίκων της περιοχής 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(18 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ Ρ-28- 

4 ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ Κ.ΠΑΛΑΜΑ-Ο∆ΥΣΣΕΩΣ-ΠΕΡΙΣΣΟΥ 

ΤΣΟΥΝΤΑ  ∆.Ε.Ν.Χ. 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΑΣ Ρ-28) 

 
 
Εγκρίνει µε βάση την αριθ. 26/2013 απόφαση-εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου την εκπόνηση συνολικής Κυκλοφοριακής Μελέτης για ολόκληρη την 
∆ηµοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας, ώστε να δοθούν λύσεις βελτίωσης τόσο της 
κυκλοφορίας όσο και της στάθµευσης στην περιοχή. Μέχρι την εκπόνηση της 
κυκλοφορικής µελέτης, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τηρώντας όλες 
τις νόµιµες διαδικασίες, πρέπει να επανατοποθετήσει την ρυθµιστική πινακίδα (Ρ-28) 
επί των οδών Οδυσσέως και Περισσού-Νέα Χαλκηδόνα που αποξηλώθηκε. 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   30/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
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Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Συµβούλιο ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
- Αυτοτελές Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµ. Σχέσεων 
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