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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 61/2011                                  
                                                          
 

                                                              Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση παραχώρησης χώρου 
διέλευσης επί πεζοδρομίων και 
τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων επί 
του οδοστρώματος σε διαφόρους 
οδούς του Δήμου για να μην 
παρεμποδίζεται η είσοδος και έξοδος 
των οχημάτων στους αντίστοιχους 
χώρους στάθμευσης/για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 
και οχημάτων». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) σήμερα στις 
30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. 
συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 13026/10/25-11-2011 έγγραφη 



πρόσκληση της Δημάρχου και  Προέδρου αυτής κας Ευτυχίας Γαϊτανά-
Αποστολάκη, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου 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 :     
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1)Γαϊτανά-Αποστολάκη Ευτυχία, Πρόεδρος,  2) Καβακοπούλου-Σταματιάδου 
Αγανίκη 3) Κανταρέλης Δημήτριος 4)  Παΐδας Αδαμάντιος 5) Παπακώστας 
Γεώργιος και 6) Κοσκολέτος Σωτήριος, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος 2) Λαζαρίδης Πέτρος και 3) Γκούμα 

Δανάη-Εύα 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. α) 2906/23-3-2011, β) 5772/20-5-2011 γ) 
7671/1-7-2011, δ) 7675/1-7-2011 ε) 10447/2-9-2011, στ) 10445/2-9-2011, ζ) 
10449/2-9-2011, η) 10448/2-9-2011, θ) 10450/2-9-2011, ι) 11443/30-9-2011 
εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  και ια) την αριθ. πρωτ. 4512/22-
7-2011 αίτηση & ιβ) την αριθ. πρωτ. 4208/21-3-2011 αίτηση περί 
παραχώρησης χώρου διέλευσης επί πεζοδρομίου ή τοποθέτησης πλαστικών 
εμποδίων επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου στις οδούς α) 
Θεμιστοκλέους 38-Ν.Χαλκηδόνα, (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ), β) Γ.Παπανδρέου 116-
Ν.Φιλαδέλφεια (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ), γ) Χρ. Αθηνών 17 & Παπαφλέσσα-
Ν.Φιλαδέλφεια (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ), δ) Ιωνίας 10 & Πανόρμου (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ), ε) 
Περικλέους 38-Ν.Χαλκηδόνα,  στ) Ιασωνίδη 13-Ν.Φιλαδέλφεια, ζ) επί της 
συμβολής της Λ.Δεκελείας με τον πεζόδρομο της οδού Αννέων-
Ν.Φιλαδέλφεια, η) Μάνας Στρατιώτου 7-Ν.Φιλ/φεια  θ) Ελλησπόντου 5Α-
Ν.Φιλ/φεια ι) επί της συμβολής των οδών Μπουμπουλίνας & Χρ.Αθηνών 
αφενός και Λ.Κατσώνη & Χρ.Αθηνών αφετέρου-Ν.Φιλ/φεια,  ια) Ν.Πλαστήρα 
48-Ν.Φιλ/φεια ιβ) Δωδεκανήσου 42-Ν.Χαλκηδόνα αντιστοίχως για να μην 
παρεμποδίζεται η είσοδος και έξοδος των οχημάτων στους αντίστοιχους 
χώρους στάθμευσης και η εν γένει κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 
 
 
Α)  

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου διέλευσης  επί πεζοδρομίου, στην οδό 
Θεμιστοκλέους 38, Νέα Χαλκηδόνα 
 

 



ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 2289/04-03-11 αίτηση του κου Φωλιά Γιάννη 
 
  

Κυρία Πρόεδρε, 
 

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 ότι: 
 
α. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2696/99, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, «απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων 
επί του οδοστρώματος μπροστά στην είσοδο – έξοδο παρόδιας ιδιοκτησίας 
και απέναντι από αυτήν όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η 
είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ’ αυτής». 

β. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. η 
κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση. 

 
 Ο κος Φωλιάς Γιάννης με την υπ’ αριθμ 2289/04-03-11 αίτησή του, 
ζητά την άδεια προσπέλασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Θεμιστοκλέους 
38 προσκομίζοντας συνημμένα: 

1. Κάτοψη ισογείου 
2. Την υπ’ αριθμ. 4168/11-02-2010 συμβολαιογραφική πράξη 

καθορισμού και δέσμευσης θέσης στάθμευσης στο οικόπεδο. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
προβεί σε λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Συνημμένα :  
Η υπ’ αριθμ 2289/04-03-11 αίτηση του κου Φωλιά Γιάννη 
 
 
Β)   
 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου διέλευσης  επί πεζοδρομίου, στην οδό Γ. 

Παπανδρέου 116, Νέα Φιλαδέλφεια 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 2808/18-03-11 αίτηση της κας Γκαμάτση Ειρήνης 

 
Κυρία Πρόεδρε, 

 
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 ότι: 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2696/99 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, «…απαγορεύεται η στάθμευση 
οχημάτων επί του οδοστρώματος μπροστά στην είσοδο – έξοδο παρόδιας 
ιδιοκτησίας και απέναντι από αυτήν όταν η οδός είναι στενή και 
παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ’ αυτής».  



 
 Η κα Γκαμάτση Ειρήνη με την υπ’ αριθμ 2808/18-03-11 αίτησή της, 

ζητά την άδεια προσπέλασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Γ. Παπανδρέου 

116 προσκομίζοντας συνημμένα: 

1. Κάτοψη ισογείου 
2. Την υπ’ αριθμ. 16868/19-03-2010 συμβολαιογραφική πράξη 

καθορισμού και δέσμευσης θέσεων στάθμευσης στο οικόπεδο. 
3. Την υπ’ αριθμ. 16972/ 29-07-2010 συμβολαιογραφική πράξη 

αγοραπωλησίας οριζόντιας ιδιοκτησίας και κλειστού χώρου 
στάθμευσης 

4. Την υπ’ αριθμ. 17003/23-09-2010 συμβολαιογραφική πράξη 
αγοραπωλησίας οριζόντιας ιδιοκτησίας και κλειστού χώρου 
στάθμευσης 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
προβεί σε λήψη σχετικής απόφασης 

 
Συνημμένα :  
Η υπ’ αριθμ 2808/18-03-11 αίτηση της κας Γκαμάτση Ειρήνης 
 
Γ)  
 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου διέλευσης  επί πεζοδρομίου, στην οδό 

Χρ.Αθηνών 17 & Παπαφλέσσα, Νέα Φιλαδέλφεια 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 4746/02-05-11 αίτηση της κας Μπιθαρά Δήμητρας 

 
Κυρία Πρόεδρε, 

 
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 ότι: 
α. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2696/99, 
«απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί του οδοστρώματος μπροστά 
στην είσοδο – έξοδο παρόδιας ιδιοκτησίας και απέναντι από αυτήν όταν η 
οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ’ 
αυτής». 

β. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99 εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση. 

 
 Η κα Μπιθαρά Δήμητρα με την υπ’ αριθμ 4746/02-05-11 αίτησή της, 
ζητά την άδεια προσπέλασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Χρ.Αθηνών 17 & 
Παπαφλέσσα προσκομίζοντας συνημμένα: 
 

1. Κάτοψη υπογείου 
2. Κάτοψη pilotis 



3. Την υπ’ αριθμ. 18598/15-04-2004 συμβολαιογραφική πράξη 
καθορισμού και δέσμευσης θέσης στάθμευσης στο οικόπεδο. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
προβεί σε λήψη σχετικής Απόφασης. 

 
Συνημμένα :  
1. Η υπ’ αριθμ 4746/2-5-2011 αίτηση της κας Μπιθαρά Δήμητρας 
2. Φωτογραφίες 
 
 
Δ) 
 
 
ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χώρου διέλευσης  επί πεζοδρομίου, στην οδό Ιωνίας 

10 & Πανόρμου, Νέα Φιλαδέλφεια 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 6743/07-06-11 αίτηση της κας Σαμαρά Ζωής 

 
Κυρία Πρόεδρε, 

 
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 ότι: 
α. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2696/99, 
«απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων επί του οδοστρώματος μπροστά 
στην είσοδο – έξοδο παρόδιας ιδιοκτησίας και απέναντι από αυτήν όταν η 
οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ’ 
αυτής». 

β. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99 εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση. 

 
 Η κα Σαμαρά Ζωή με την υπ’ αριθμ 6743/07-06-11 αίτησή της, ζητά την 
άδεια προσπέλασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Ιωνίας 10 & Πανόρμου 
προσκομίζοντας συνημμένα: 

1. Διάγραμμα κάλυψης 
2. Κάτοψη pilotis 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
προβεί σε λήψη σχετικής Απόφασης. 

 
Συνημμένα :  
1. Η υπ’ αριθμ 6743/07-06-11 αίτηση της κας Σαμαρά Ζωής 
2. Φωτογραφίες 
 
Ε)  
ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων   
 
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 9499/28-12-10 αίτηση του κου  Ζύλη Αθανάσιου 

Κύριε Πρόεδρε, 
 



Σας παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  εισάγετε το θέμα για τη λήψη σχετικής 
απόφασης, δεδομένου ότι :  
 
 Ο κος Ζύλης Αθανάσιος  με την υπ’ αριθμ. 9499/28-12-10 αίτησή του, 
ζητά να τοποθετηθούν πλαστικά εμπόδια κατ΄ εξαίρεση στην οδό Περικλέους 
38 , επί του οδοστρώματος, διότι παρεμποδίζεται η διέλευσή του προς την 
οικία του όταν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα. 
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στην οδό Περικλέους 38 έμπροσθεν της οικίας 
του αιτούντος, το πεζοδρόμιο είναι μικρού πλάτους, υπάρχει δέντρο το οποίο 
παρεμποδίζει την όδευση με αποτέλεσμα η κίνηση να γίνεται από το 
οδόστρωμα. 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 παρ. 1Β «η επιτροπή 
ποιότητας ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών 
σχεδίων….»  

 
 
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. 
 
 
Συνημμένα : 
1) Η υπ’ αριθμ. 9499/28-12-10 αίτηση του κου Ζύλη Νικολάου 
2) Φωτογραφίες 
 
ΣΤ)   
 
ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων   
 
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 2798/18-03-11 αίτηση του κου Ρόδη Αθανάσιου 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  εισάγετε το θέμα για τη λήψη σχετικής 
απόφασης, δεδομένου ότι :  
 
 Ο κος Ρόδης Αθανάσιος  με την υπ’ αριθμ. 2798/18-03-11 αίτησή του, 
ζητά να τοποθετηθούν πλαστικά εμπόδια κατ΄ εξαίρεση στην οδό Ιασωνίδη 13 
, επί του οδοστρώματος, διότι παρεμποδίζεται η διέλευσή της 



ρυμουλκούμενης μπαγκαζίερας που διαθέτει από και προς την οικία του,  
όταν υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα. 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 παρ. 1Β «η επιτροπή 
ποιότητας ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών 
σχεδίων….»  

 
 
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. 
 
 
Συνημμένα : 
1) Η υπ’ αριθμ. 2798/18-03-11 αίτηση του κου Ρόδη Αθανάσιου 
2) Φωτογραφίες 
 
Ζ)  
ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση μεταλλικών  εμποδίων στον πεζόδρομο της οδού 
Αννέων  
 
ΣΧΕΤ:  Οι υπ΄αριθμ. πρωτ.  1950/25-02-11,4584-29-04-11,4583/29-04-
11,4582/29-04-11  
            Αιτήσεις δημοτών.  

 
Κύριε Πρόεδρε, 

 
Σας παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  εισάγετε το θέμα για τη λήψη σχετικής 
απόφασης, δεδομένου ότι :  
 
Δημότες με αίτησή τους προς την Υπηρεσία, ζητούν την τοποθέτηση 
μεταλλικών εμποδίων κατ΄ εξαίρεση στον πεζόδρομο που βρίσκεται στη 
συμβολή των οδών Δεκελείας και Αννέων  διότι  παρεμποδίζεται η διέλευση 
των  πεζών από τα διερχόμενα  οχήματα. 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η οδός Αννέων έχει χαρακτηριστεί 
πεζόδρομος με την υπ΄αριθμ 104/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.  

Από τον πεζόδρομο διέρχονται αρκετά οχήματα με αποτέλεσμα να 
παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών , και με άμεσο κίνδυνο ατυχήματος. 
  
Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 παρ. 1Β «η επιτροπή ποιότητας 
ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων….»  



 
 
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…» 

 
Προτείνουμε  λοιπόν να τοποθετηθούν μεταλλικά εμπόδια επί του 

πεζοδρόμου στην συμβολή των οδών Δεκελείας και Αννέων, προκειμένου να 
υπάρχει ασφαλής διέλευση των πεζών. 

 
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, σας παρακαλούμε για λήψη σχετικής 

απόφασης. 
 
Η)  

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρου διέλευσης  επί πεζοδρομίου, στην οδό Μάνας 
Στρατιώτου 7, Νέα Φιλαδέλφεια 

ΣΧΕΤ: Η υπ΄αρ. 8666/22-07-11 αίτηση του κου Πετρινώλη Θεόδωρου 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
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 ότι: 
Α) Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2696/99, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, «…απαγορεύεται η στάθμευση 
οχημάτων επί του οδοστρώματος μπροστά στην είσοδο – έξοδο παρόδιας 
ιδιοκτησίας και απέναντι από αυτήν όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται 
η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ’ αυτής». 

 
 Ο κος Πετρινώλης Θεοδώρος με την υπ’ αριθμ 8666/22-07-11 αίτησή του, 

ζητά την άδεια προσπέλασης επί του πεζοδρομίου στην οδό Μάνας Στρατιώτου 7 , 

Νέα Φιλαδέλφεια προσκομίζοντας συνημμένα: 

1. Κάτοψη υπογείου 
2. Την υπ’ αριθμ. 18334/17-06-11 συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης 

σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. 
Ζητά επίσης λόγω στενότητας της οδού, την παράλληλη τοποθέτηση 
πλαστικών εμποδίων έναντι της εισόδου του ιδιωτικού του χώρου στάθμευσης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προβεί 
σε λήψη σχετικής απόφασης 

 

Συνημμένα : 1. Η υπ΄αρ. 8666/22-07-11 αίτηση του κου Πετρινώλη Θεόδωρου  
 
 

Θ)  
 



ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση  εμποδίων επί του πεζοδρομίου   
 
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 7654/01-07-11  αίτηση της κας Ράπτη Ευαγγελίας 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής,  εισάγετε το θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης, δεδομένου ότι :  

 
 Η κα Ράπτη Ευαγγελία   με την υπ’ αριθμ. 7654/01-07-11 αίτησή της, ζητά να 
τοποθετηθούν  εμπόδια κατ΄ εξαίρεση στην οδό Ελλησπόντου 5Α, επί του 
πεζοδρομίου, διότι σταθμεύουν τα οχήματα πάνω σε αυτό, με αποτέλεσμα να 
καταστρέφονται οι παροχές της ΕΥΔΑΠ. 
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 παρ. 1Β «η επιτροπή ποιότητας 
ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων….»  

 
 
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. 
 
Ι)  
 

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων   
 
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. 837/31-01-11 αίτηση του κου  Μπουζινέκη Αθανάσιου 
 

Κύριε Πρόεδρε, 
 

Σας παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής,  εισάγετε το θέμα για τη λήψη σχετικής απόφασης, δεδομένου ότι :  

 
 Ο κος Μπουζινέκης Αθανάσιος με την υπ’ αριθμ. 837/31-01-11 αίτησή του, 
ζητά να τοποθετηθούν πλαστικά εμπόδια κατ΄ εξαίρεση στην συμβολή των οδών 
Μπουμπουλίνας & Χρ.Αθηνών καθώς επίσης και στην συμβολή Λ.Κατσώνη και 
Χρ.Αθηνών  , επί του οδοστρώματος, διότι σταθμεύουν οχήματα με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει ορατότητα από τα διερχόμενα οχήματα που κινούνται στις 
συγκεκριμένες οδούς, αλλά και να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία. 
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι και η οδό Μπουμπουλίνας  αλλά και η οδός Χρ. Αθηνών 
είναι οδοί διπλής κατεύθυνσης, και όταν σταθμεύουν τα οχήματα εκατέρωθεν των 
οδών  αυτών μειώνεται το πλάτος τους σημαντικά με αποτέλεσμα  να δυσχεραίνεται 
η κυκλοφορία. 



 
 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 παρ. 1Β «η επιτροπή ποιότητας 
ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων….»  

 
 
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. 
 
ΙΑ)  Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 4512/22-7-2011 αίτηση του κ. 

Γεώργιου Τρουφαντόγλου, ο οποίος ζητεί να τοποθετηθούν κολονάκια απέναντι από 
την είσοδο της κατοικίας επί της οδού Ν.Πλαστήρα 48-Ν.Φιλ/φεια, γιατί δεν μπορεί 
και να βγει το αυτοκίνητό του. 

 
ΙΒ) Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 4208/21-3-2011 αίτηση της κας 

Δωροθέας Πανηγύρη, η οποία ζητεί να μπει Π επί της οδού Δωδεκανήσου 42-
Ν.Χαλκηδόνα, γιατί παρκάρουν αυτοκίνητα επί του πεζοδρομίου και σπάνε τα ρολόγια 
της Ε.ΥΔ.ΑΠ.. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ε.Π.Ζ. κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις 
αναφερόμενες στην εισήγηση αιτήσεις των ενδιαφερομένων, τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10 και αυτές των άρθρων 10 παρ. 2 και 34 παρ. 3 
εδαφ. β΄ του Ν. 2696/99, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   
 

Α) Εγκρίνει ομόφωνα την άδεια διέλευσης επί του Θεμιστοκλέους 38-
Ν.Χαλκηδόνα επί πέντε μέτρα (5,00μ) επί του πεζοδρομίου, σύμφωνα με το 
άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2218/94. 
 

 
 
Β) Εγκρίνει ομόφωνα την άδεια προσπέλασης επί του πεζοδρομίου ή 

την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων επί του οδοστρώματος στην οδό Γ. 
Παπανδρέου 116-Ν.Φιλ/φεια επί οκτώ μέτρα (8,00μ) επί του πεζοδρομίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2218/94. 
 



Συνιστάται η σήμανση δια πινακίδων Ρ39, οι οποίες επί του στύλου θα 
φέρουν και τις πινακίδες (ΠΡ-4α) και (ΠΡ-4γ) προκειμένου να 
συγκεκριμενοποιείται η απόσταση των 8,00μ επί του πεζοδρομίου της οδού Γ. 
Παπανδρέου 116. 

 
Τα έξοδα αγοράς των στύλων και των πινακίδων βαρύνουν την 

αιτούσα και η εγκατάσταση αυτών θα γίνει από το αρμόδιο συνεργείο του 
Δήμου. 

 
Γ) Εγκρίνει ομόφωνα την άδεια προσπέλασης επί του πεζοδρομίου ή 

την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων στην οδό Χρ.Αθηνών 17 στις δύο 
εισόδους επί τρία μέτρα (3,00μ) και τριάμισι μέτρα (3,50 μ.) επί του 
πεζοδρομίου, και επί της οδού Παπαφλέσσα 20 στην είσοδο επί τεσσεράμισι 
μέτρα (4,50μ.), σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2218/94. 
  
 
  

Τα έξοδα αγοράς βαρύνουν την αιτούσα και η εγκατάσταση αυτών θα 
γίνει από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου. 

 
 
Δ) Εγκρίνει ομόφωνα με την προϋπόθεση προσκόμισης 

συμβολαιογραφικής πράξης για θέση στάθμευσης την άδεια προσπέλασης 
επί του πεζοδρομίου ή την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων στην οδό 
Ιωνίας 10 & Πανόρμου επί πέντε μέτρα (5,00μ) επί του πεζοδρομίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2218/94. 
  

Συνιστάται η σήμανση δια πινακίδων Ρ39, οι οποίες επί του στύλου θα 
φέρουν και τις πινακίδες (ΠΡ-4α) και (ΠΡ-4γ) προκειμένου να 
συγκεκριμενοποιείται η απόσταση των 5,00μ επί του πεζοδρομίου της οδού 
Ιωνίας 10. 
 
  

Τα έξοδα αγοράς των στύλων και των πινακίδων βαρύνουν την 
αιτούσα και η εγκατάσταση αυτών θα γίνει από το αρμόδιο συνεργείο του 
Δήμου. 

 
Ε) Απορρίπτει ομόφωνα την υπ’ αριθμ. 9499/28-12-10 αίτηση του κου  

Ζύλη Αθανάσιου. 
 
ΣΤ) Απορρίπτει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούσης της κας Δημάρχου 

την αριθμ. 2798/18-03-11 αίτηση του κου Ρόδη Αθανάσιου, εγκρίνοντας μόνο 
την διέλευση του οχήματος. 

 
Ζ) Αναβάλλει ομόφωνα την εξέταση των αριθμ. πρωτ.  1950/25-02-11,4584-
29-04-11,4583/29-04-11,4582/29-04-11 Αιτήσεων δημοτών, προκειμένου να 
γίνει ερώτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία  για το αν η συγκεκριμένη οδός 
είναι ή όχι πεζόδρομος. 

 
 
Η) Εγκρίνει ομόφωνα την άδεια διέλευσης επί του πεζοδρομίου στην 

οδό Μάνας Στρατιώτου 7 επί στην είσοδο επί τέσσερα μέτρα (4,00μ) 
σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 2218/94. 



 
Θ) Εγκρίνει ομόφωνα την φύτευση δένδρων επί της οδού Ελλησπόντου 

5Α επί του πεζοδρομίου για να μην καταστρέφονται οι παροχές της Ε.ΥΔ.ΑΠ. 
 

Ι) Αναβάλλει ομόφωνα την εξέταση της αριθ. πρωτ. 837/31-01-11 αίτησης του 
κου  Μπουζινέκη Αθανάσιου, προκειμένου να μελετηθεί καλύτερα. 
 
ΙΑ) Απορρίπτει ομόφωνα την αριθ. πρωτ. 4512/22-7-2011 αίτηση του κ. 
Γεώργιου Τρουφαντόγλου. 
 

ΙΒ)  Εγκρίνει ομόφωνα την φύτευση δένδρων επί της οδού 
Δωδεκανήσου 42 επί του πεζοδρομίου για να μην καταστρέφονται οι παροχές 
της Ε.ΥΔ.ΑΠ. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  61/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ. 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 

 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
 

            Αβραμίκου Αναστασία 
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