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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2014 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης: 4/2014 
       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

« Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 

εµποδίων επί του πεζοδροµίου, στην οδό 

Μεσολογγίου 19, στη Νέα Χαλκηδόνα » 

 

 Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 

97, συνήλθε (λόγω τεχνικών προβληµάτων µε το χώρο όπου αρχικά είχε 

προγραµµατιστεί η συνεδρίαση και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 

προσκληθέντων µελών) σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήµερα την 27 του µηνός Ιανουαρίου 2014, ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 1099/23-01-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κας Γαϊτανά-Αποστολάκη 

Ευτυχίας, 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) Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη, Πρόεδρος          1) Κόντος Σταύρος 

2) Χατζηδάκη Μαρία                                               2) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

3) Τάφας Ηλίας                                                        3) Παϊδας Αδαµάντιος 

4) Κουτσάκης Μιχάλης                                  4) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                  
5) Γραµµένος Σπυρίδων 

       
 

      Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής και εισηγούµενη το 4
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ. 12778/23-09-2013 

εισήγησή της καλεί να προβούµε σε λήψη απόφασης σχετικά µε την τοποθέτηση 

εµποδίων επί του πεζοδροµίου στην οδό Μεσολογγίου 19, στη Νέα Χαλκηδόνα. 

Για ενηµέρωσή µας, µας γνωρίζει τα κάτωθι: 

Ο κος ∆ασκαλάκης Νικόλαος µε την υπ’ αριθµ. 9495/01-07-13 αίτησή του, 

ζητά να τοποθετηθούν µεταλλικά εµπόδια κατ’ εξαίρεση επί του πεζοδροµίου στην 

οδό Μεσολογγίου 19 στη Νέα Χαλκηδόνα, διότι σταθµεύουν οχήµατα έµπροσθεν της 

εισόδου της οικίας του και πάνω στο πεζοδρόµιο µε αποτέλεσµα να καθίσταται 

αδύνατη τόσο η είσοδος και η έξοδος από την οικία του, όσο και η απρόσκοπτη 

διέλευση πεζών. 

Στο άρθρο 46 παρ.1 του Ν. 3542/07  αναφέρεται ότι «µέτρα που αφορούν 

ρύθµιση κυκλοφορίας…καθορισµό χώρων στάθµευσης…… λαµβάνονται µε απόφαση 

∆.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. 41/2013 απόφαση, η ∆ηµοτική 

Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας αποφάσισε οµόφωνα να επανατοποθετηθούν δύο 

οριοδείκτες µπροστά ακριβώς στην είσοδο του αιτούντος και όχι κατά µήκος όλης 

της πρόσοψης του οικήµατος.  

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 

µελών της Ε.Π.Ζ.  

 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Συνηµµένα : 1) Η υπ’ αριθµ. 9495/01-07-13 αίτηση του κου ∆ασκαλάκη Νικόλαου 

2) Φωτογραφίες 

 



Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της: 

- την εισήγηση της κας Προέδρου 

- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 12778/23-09-2013 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 9495/01-02-2013 αίτηση του κου ∆ασκαλάκη 

Νικόλαου µε τις σχετικές επισυναπτόµενες φωτογραφίες 

- την υπ΄ αρ. 41/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 

- τις δ/ξεις του Ν. 2696/1999 

- τις δ/ξεις του Ν. 3542/2007  

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

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Να τοποθετηθούν µεταλλικά εµπόδια κατ’ εξαίρεση επί του πεζοδροµίου στην 

οδό Μεσολογγίου 19, στη Νέα Χαλκηδόνα. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

      (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

 

           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
           ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 

 

 

           Εσωτερική διανοµή:  1) ∆.Τ.Υ. 

                                              2) Γραφείο ∆ηµάρχου 

                                              3) Γενική Γραµµατέα 

                                              4) Ε.Π.Ζ.       

                                              5) Τοπικό Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας  

                                                  Νέας  Χαλκηδόνας                        

                     

                        


