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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 40/2011                                  
                                                          
 

                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση απαγόρευσης στάθµευσης επί της 
οδού Κρήτης (παράλληλο τµήµα µεταξύ 
πλατείας Ολυµπιονικών και Ο.Τ. 13α)». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κτήριο στέγασης των Τ.Υ. του ∆ήµου (Πίνδου 1 
και Εφέσου) σήµερα στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 6 µ.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 5727/7/20-5-2011 
έγγραφη πρόσκληση της ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας 
Γαϊτανά-Αποστολάκη, που επιδόθηκε σε κάθε µέλος χωριστά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του 
τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :      
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 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία, Πρόεδρος,   2) Καβακοπούλου-
Σταµατιάδου Αγανίκη 3) Παπακώστας Γεώργιος 4) Λαζαρίδης Πέτρος 5) 
Κοσκολέτος Σωτήριος και 6) Γκούµα ∆ανάη-Εύα, µέλη. 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος, 2) Κανταρέλης ∆ηµήτριος 3)  Παΐδας 
Αδαµάντιος  
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
 
Η κα ∆.Ε.Γκούµα προσήλθε στη Συνεδρίαση µετά το τέλος της συζήτησης και 
ψηφοφορίας επί του 1ου θέµατος της Η.∆.. 
   
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 4801/3-5-2011 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών :  
 
ΘΕΜΑ: Απαγόρευση στάθµευσης επί της οδού Κρήτης ( παράλληλο τµήµα 

µεταξύ Πλατείας Ολυµπιονικών και Ο.Τ. 13α ).  

 

Σχετ. υπ’αριθµ. 8752/22-11-2010 αίτηση του κ. Π. Γιαννόπουλου. 

 

Σας παρακαλούµε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής εισάγετε το θέµα για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Για ενηµέρωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας γνωρίζουµε τα 

ακόλουθα: 

 

α. Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 29/2009 µελέτη της Τ.Υ. και κατόπιν 

δηµοπρασίας, ο πρώην ∆ήµος Νέας Χαλκηδόνας προέβη στις εργασίες 

ανακατασκευής Πλατείας Ολυµπιονικών. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 20-11-

2009 και ολοκληρώθηκαν στις 23-04-2010, σύµφωνα µε το υπ’αριθµ.9402 

Συµφωνητικό του έργου και το υπ’αριθµ.3662 Πρωτόκολλο ∆ιοικητικής 

Παραλαβής για χρήση. 
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Με την ανωτέρω εργολαβία εκτελέσθηκαν εργασίες ανακατασκευής της 

Πλατείας (πλακόστρωση µε κυβόλιθους, διαµόρφωση πρασίνου, τοποθέτηση 

φωτιστικών κλπ) καθώς επίσης εργασίες ανακατασκευής πεζοδροµίων και 

οδοστρώµατος περιµετρικά της Πλατειάς, µε τοποθέτηση κυβόλιθων. 

 

Οι οδοί (Περικλέους, Οδυσσέα Ελύτη, Κρήτης) περιµετρικά της Πλατείας είναι 

προσπελάσιµοι από αυτοκίνητα και µονόδροµοι.  

 

β. Σας γνωρίζουµε επίσης, ότι η οδός Κρήτης και συγκεκριµένα το παράλληλο 

τµήµα της, που βρίσκεται µεταξύ της Πλατείας Ολυµπιονικών και του Ο.Τ. 13α 

είναι εγκεκριµένος δρόµος, σύµφωνα αφενός µε την υπ’αριθµ.259/1957 

Έκθεση του Πολεοδοµικού Γραφείου Αθηνών αλλά και την Εγκεκριµένη 

Πολεοδοµική Πινακίδα του έτους 1970 και όχι τµήµα της Πλατείας, όπως 

αναφέρεται στην σχετική αίτηση.  

 

γ. Όπως µας γνώρισε η Νοµική Υπηρεσία, σχετικά µε τον εις την σχετική 

αίτηση αναφορά δωρεάς, από την έρευνα στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο 

Νέας Φιλαδέλφειας και τα στοιχεία περιουσίας του ∆ήµου, ουδεµία δωρεά µε 

συµβολαιογραφική πράξη και µεταγραφή αυτής προκύπτει να έγινε από τον 

αιτούντα κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Γεωργίου και την Σοφίας (µερίδα 18-

80), τον πατέρα του Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου και της Λαµπρινής 

(µερίδα ΛΗ-146) ή από οποιονδήποτε άλλον, υπέρ του πρώην ∆ήµου Νέας 

Χαλκηδόνας, που να έχει σχέση µε ακίνητο επί της οδού Κρήτης αριθµός 23.   

 

Κατόπιν των ανωτέρω και για τους λόγους ότι το αναφερόµενο τµήµα της 

οδού Κρήτης χρησιµοποιείται από τους περιοίκους σαν χώρος στάθµευσης 

οχηµάτων, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την τοποθέτηση κατάλληλων 

πινακίδων σήµανσης (Ρ-40), προκειµένου να απαγορεύεται η στάση και η 

στάθµευση.  

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά 
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 7/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια η κα 
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ. , αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της κας Προέδρου, τις 
διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10, τα αναφερόµενα στην εισήγηση 
στοιχεία και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 2696/99, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 

1. Την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης οχηµάτων επί της οδού 

Κρήτης (παράλληλο τµήµα µεταξύ Πλατείας Ολυµπιονικών και Ο.Τ. 

13α) για τους αναφερόµενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους, 

και ειδικότερα διότι το αναφερόµενο τµήµα της οδού Κρήτης 

χρησιµοποιείται από τους περιοίκους σαν χώρος στάθµευσης 

οχηµάτων. 

 

2. Την σήµανση δια πινακίδων Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η 

στάθµευση». 

 

3. Την συχνή και ενεργητική παρουσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στο 

συγκεκριµένο χώρο, προκειµένου να ελέγχεται η εφαρµογή των 

µέτρων. 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  40/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
 
Ελένη Σούλα 
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