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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 14/2013 Συνεδρίασης 

του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 33/2013                                 
                                                
                              

                                                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συμβολή 
των οδών Οδυσσέως και Περισσού στην 
Ν.Χαλκηδόνα» 

                                          
                                                                                                                         
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας επί της οδού 
Αχαρνών 464 και Αγ. Αναργύρων 3ος όροφος  σήμερα στις 18 του μήνα 
Σεπτεμβρίου  του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 π.μ., συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά 
την υπ΄ αριθ. πρωτ. 12496/12-9-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 
αυτού κ. Σταθούλια Αιμιλία, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του 
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 



του Ν.3852/10, παρισταμένης  ως γραμματέα την Διοικητική Υπάλληλο του 
Δήμου κα Δαγλόγλου Αικατερίνη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα ένδεκα (11) 
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν :  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Σταθούλια Αιμιλία Πρόεδρος 
2. Παναγούλης Αντώνιος 

      3.  Λιώλη Σοφία 
4.  Σταματελόπουλος Ηλίας  
5.  Μέρτικα Φιλιώ 
6 .Φαφούτη Σοφία 
7. Ναθαναήλ Κυριακή  
8   Κατσαρού Άννα 

     9   Φωτεινάκη-Τσάλτα Ελένη  
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Ταυρόπουλος Αναστάσιος  
      2. Λούτας Νικόλαος 

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 5ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
είπε τα εξής :  
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 
Με την υπ΄αριθμ 8262/14-6-2013 αίτησή του ο κος Καρναβάς Βασίλειος 
ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία την απομάκρυνση  της ρυθμιστικής 
πινακίδας (Ρ-28) που απαγόρευε την δεξιά στροφή από την οδό Οδυσσέως 
προς την οδό Περισσού στην Ν.Χαλκηδόνα καθώς όπως ανέφερε, «με τις  
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στην γύρω περιοχή (μονοδρομήσεις 
οδών κ.λ.π) και την αυθαίρετη τοποθέτηση του εν λόγω σήματος καθίσταται 
δυσχερής η πρόσβαση στην συγκεκριμένη περιοχή». 
Μετά από έλεγχο στα αρχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας  δεν βρέθηκε απόφαση 
που να επιτρέπει την τοποθέτηση της ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-28) με την 
οποία απαγορεύεται η δεξιά στροφή στο συγκεκριμένο σημείο. 
Λαμβάνοντας υπόψη της η Τεχνική Υπηρεσία τα εξής: 

1) Την υπ΄αριθμ 1/1985 απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, η οδός 
Περισσού είναι μονόδρομος από την οδό Γ.Δροσίνη προς και μέχρι την 
οδό Παπαδιαμάντη 



2) Το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν.2696/99 εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
ΟΤΑ 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 
οποιαδήποτε πινακίδας…..» η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε στην 
αποξήλωση της παράνομα τοποθετημένης ρυθμιστικής πινακίδας στη 
συμβολή των οδών Οδυσσέως και Περισσού. 

 
Με τις υπ΄αριθμ 8581/19-6-2013,8627/19-06-2013 αναφορές των κυρίων 
Δρεπανιά Δημητρίου και Πλάτανου Ελευθερίου, και την υπ΄αριθμ 8836/21-
6-2013 αίτηση του κου Δρεπανιά ζητείτο η επανατοποθέτηση της 
ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-28) στην συμβολή των οδών Οδυσσέως και 
Περισσού. 
 
Επίσης η Τεχνική Υπηρεσία μας διαβίβασε το υπ΄αριθμ 10512/24-7-2013 
έγγραφο της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής το οποίο λέει ότι ύστερα από έρευνα 
στο αρχείο της Υπηρεσίας τους δεν προέκυψε η ύπαρξη απόφασης 
σύμφωνα με την οποία να καθορίζεται μονοδρόμηση στο επίμαχο τμήμα 
της οδού Περισσού, (απαγορευτική πινακίδα Ρ28 στροφή προς τα δεξιά)  

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν 
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 14/2013 Πρακτικό του 
Συμβουλίου. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκε η ενδεχόμενη  επανεξέταση των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  σε σημεία που κρίνεται σκόπιμο, προς όφελος 
των κατοίκων της Κοινότητας. 
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της κ. Προέδρου,  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Ότι δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί η ρυθμιστική πινακίδα (Ρ28) στην 
συμβολή των οδών Οδυσσέως και Περισσού η οποία εξαρχής ήταν 
παράνομη, έχοντας λάβει υπόψη τόσο την σχετική  εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας όσο και το υπ΄αριθμ 10512/24-7-2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Τροχαίας Αττικής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  33/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ  ΑΙΜΙΛΙΑ  
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                             Κοιν: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
  
 
Ελένη Σούλα 

              
 

 
 

 

 

 


