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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης: 55/2014 

       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

« Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 

εµποδίων επί του πεζοδροµίου, στην οδό 

Πριγκήπου 29, στη Νέα Φιλαδέλφεια » 

 

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

464 & Αγίων Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήµερα την 02 του µηνός Ιουλίου 2014, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 11646/26-06-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κουτσάκη Μιχαήλ, 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 ∆΄. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε να παρευρεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010, ο κος Τοµπούλογλου Ιωάννης, στη θέση του κου Γραµµένου 

Σπυρίδωνα, ο οποίος, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 10249/05-06-2014 έγγραφο, 

ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ». 



Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κουτσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος                                1) Κόντος Σταύρος 

2) Καραβίας Γεώργιος                                                  2) Τιµπούλογλου Ιωάννης 

3) Χατζηδάκη Μαρία                                                    3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

4) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                     4) ΠαΊδας Αδαµάντιος                 

5) Τάφας Ηλίας 

 

      Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο κος Τσέπας Πέτρος, ιδιοκτήτης του 

καταστήµατος «CHILL OUT», ο οποίος κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το 
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 θέµα της Η.∆. 
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Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 10
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ. 5809/04-04-2014 

εισήγησή της, καλεί να προβούµε σε λήψη απόφασης σχετικά µε την 
τοποθέτηση εµποδίων επί του πεζοδροµίου, στην οδό Πριγκήπου 29, στη Νέα 

Φιλαδέλφεια. 

Για ενηµέρωσή η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µας γνωρίζει τα 

κάτωθι: 
 

Ο κος Τ. Γ. µε την υπ’ αριθµ. 3945/11-03-14 αίτησή του, ζητά να 

τοποθετηθούν εµπόδια κατ΄ εξαίρεση στην οδό Πριγκήπου 29, στη Νέα 

Φιλαδέλφεια, επί του πεζοδροµίου έµπροσθεν της οικίας του προκειµένου να 

αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή των ρολογιών της ΕΥ∆ΑΠ από την 

παράνοµη στάθµευση των οχηµάτων πάνω στο πεζοδρόµιο. 

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. 

 

 

 

Συνηµµένα : 1) Η υπ’ αριθµ. 3945/11-03-14 αίτηση του κου Τ. Γ. 

2) Φωτογραφίες 



Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 

µελών της Ε.Π.Ζ.  

 

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 υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5809/04-04-2014 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3945/11-03-2014 αίτηση του κου Τ. Γ. µε τις σχετικές 

επισυναπτόµενες φωτογραφίες 

- 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 

 

Αναβάλλεται το θέµα για επόµενη συνεδρίαση, προκειµένου να  λάβει 

απόφαση για το συγκεκριµένο θέµα η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας. 

Μετά τη λήψη απόφασης από τη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας, η Ε.Π.Ζ. 

θα αποφασίσει σχετικά. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 55/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

      (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.  

 

 

                               ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 

           Εσωτερική διανοµή:  1) ∆.Τ.Υ. 

                                              2) Γραφείο ∆ηµάρχου 

                                              3) Γενική Γραµµατέα 

                                              4) Ε.Π.Ζ.       

  

                     

                        


