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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2014 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης: 37/2014 

       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 

εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην 

οδό Σ. Σταματιάδη 5 και Περγάμου 2 

– Νέα Φιλαδέλφεια 

(ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

 

 

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 

464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήμερα την 2 του μηνός 

Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ μετά την υπ΄ αριθ. 

3078/28-03-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κουτσάκη 

Μιχαήλ, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταμένης ως γραμματέα της τακτικής 

υπαλλήλου του Δήμου κας Ευαγγελίας Τσιάβου με βαθμό Δ΄. 



Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα τα 6 μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1) Κουτσάκης Μιχάλης, Πρόεδρος              1) Κόντος Σταύρος 

2) Χατζηδάκη Μαρία                                               2) Γκούμα Δανάη-Εύα 

3) Τάφας Ηλίας                                                       3) Γραμμένος Σπύρος  

4 Καβακοπούλου-Σταματιάδου                                  

5) Καραβίας Γεώργιος 

6) Παϊδας Αδαμάντιος 

 

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 15
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως 

(επαναεισαγωγή) με αρ. πρωτ. 3078/28-03-2014 είπε: 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με την υπ’αριθμ. 16278 από 22-11-13 

εισηγησή της, καλεί να προβούμε σε λήψη απόφασης σχετικά με την την 

τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό οδό Σ. Σταματιάδη 26, 

Νέα Φιλαδέλφεια. 

 

Ο κος Πρελορέντζος Ιάκωβος με την υπ’ αριθμ. 14597/25-10-13 αίτησή του, 

ζητά να τοποθετηθούν εμπόδια κατ΄ εξαίρεση στην οδό Σ. Σταματιάδη 5 & 

Περγάμου 2, επί των πεζοδρομίων, αφενός να παρεμποδιστεί η στάθμευση των 

οχημάτων πάνω σε αυτό και κυρίως κατά την ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής 

αγοράς, έχοντας σαν αποτέλεσμα την καταστροφή των παροχών της ΕΥΔΑΠ. 

και αφετέρου να μην εμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών. 

Στο άρθρο 46 παρ.1 του Ν. 3542/07  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 , όπως αυτός ισχύει σήμερα, 

αναφέρεται ότι «η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται 

….  από τους Ο.Τ.Α. που τις συντηρούν…» 

Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, σας παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

Επισημαίνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 18/2014 απόφαση, η Δημοτική Κοινότητα 

Νέας Φιλαδέλφειας διατύπωσε σχετική αρνητική γνώμη για τοποθέτηση 

εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Σάββα Σταματιάδη 5 & Περγάμου 2 

στη Νέα Φιλαδέλφεια , καθώς συνάγεται αφενός ότι ανήκει  στις αρμοδιότητες 

Συνημμένα : 1) Η υπ’ αριθμ. 14597/25-10-13 αίτηση του κου Πρελορέντζου  

Ιάκωβου 

2) Φωτογραφίες 

  



των Δήμων και Κοινοτήτων η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα 

εξασφαλίζουν καταρχήν ότι οι χώροι , οι οποίοι καθορίσθηκαν ως πεζοδρόμια 

θα διατίθενται αποκλειστικά για τις προβλεπόμενες νόμιμες χρήσεις τους και 

ότι δεν θα χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκοπούς που αναιρούν τον 

κοινόχρηστο χαρακτήρά τους , αφετέρου δε οι όποιες διευθετήσεις ή 

προσωρινές παραχωρήσεις πεζοδρομίων , οι οποίες είναι επιτρεπτές , κατ’ 

εξαίρεση του γενικού κανόνα της απαγόρευσης της κατάληψης της επιφάνειάς 

τους , θα πρέπει, να μην υπερβαίνουν , κατ΄εφαρμογή της αρχής της 

αναλογικότητας , το απολύτως αναγκαίο για την υλοποίηση του 

εξυπηρετούμενου σκοπού μέτρου και να είναι τέτοιας μορφής , ώστε να μη 

δυσχεραίνουν την κατά προορισμό χρήση τους. 

. 

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 Απόφαση 19/2014 της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 

- την υπ. αριθμ. Πρωτ. 16278 από 22-11-13 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Τεχνικών  Υπηρεσιών   

- τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα: 

    

Την έγκριση της τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό      

Σ. Σταματιάδη 5 και Περγάμου 2 στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 37/2014 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

      (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 

 

           Εσωτερική διανομή:  1) Δ.Τ.Υ. 

                                              2) Γραφείο Δημάρχου 

                                              3) Γενική Γραμματέα 

                                              4) Ε.Π.Ζ.      
                                               

- την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14597/25-10-13 αίτηση του κου Πρελορέντζου  

Ιάκωβου με τα συνοδευτικά  


