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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 19/2011                                  
                                                          
 

                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων 
επί της οδού Πανόρμου (αδιέξοδο) για να μην 
παρεμποδίζεται η είσοδος και έξοδος των 
οχημάτων των κατοίκων επί των οδών Ιωνίας 
10 και Πανόρμου». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κτήριο στέγασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου (Πίνδου 1 & Εφέσου) σήμερα στις 29 του μήνα Μαρτίου του έτους 
2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 μ.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
2865/4/22-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ζαχαρία 
Χωρινού, 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) Χωρινός Ζαχαρίας, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, 
Αντιπρόεδρος, 3) Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 4) Κανταρέλης 
Δημήτριος 5)  Παΐδας Αδαμάντιος 6) Παπακώστας Γεώργιος 7) Λαζαρίδης 
Πέτρος και 8) Γκούμα Δανάη-Εύα, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1.  Κοσκολέτος Σωτήριος 

 
ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), το 
αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Γραμμένος Σπυρίδων. 
 
Ο κ. Δ.Κανταρέλης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της Η.Δ. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
 Η κα Σαμαρά Ζωή  με την υπ’ αριθμ. 14008/02-12-10 αίτησή της, ζητά 
να τοποθετηθούν πλαστικά εμπόδια κατ΄ εξαίρεση δίπλα στην πολυκατοικία 
στην οποία διαμένει , επί του οδοστρώματος, διότι παρεμποδίζεται η διέλευση 
οχημάτων επί της οδού Πανόρμου.  
 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η οδός Πανόρμου στο συγκεκριμένο 
ύψος είναι αδιέξοδο  και  στο εν λόγω σημείο να παρκάρουν διάφορα οχήματα 
επί του οδοστρώματος. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των δύο πολυκατοικιών να 
μεν μπορούν να εισέλθουν και εξέλθουν με τα οχήματά τους στις θέσεις 
Parking επί των οδών Ιωνίας 10 και Πανόρμου.  
 
 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Π.Δ. 410/95) «ανήκει στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ η ρύθμιση κυκλοφορίας, ο 
καθορισμός πεζοδρόμων …    ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων 
στάθμευσης οχημάτων…..».  
 

Επίσης στο άρθρο 52 παρ.1 του Ν. 2696/99 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 



αναφέρεται ότι «η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται ….  
από τους Ο.Τ.Α. που τις συντηρούν…» 

 
Προτείνουμε να τοποθετηθούν   πλαστικά εμπόδια επί του 

οδοστρώματος, επί της οδού Πανόρμου  (αδιέξοδο), προκειμένου να μην  
παρεμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος των  οχημάτων των κατοίκων της 
οδού Ιωνίας 10 & Πανόρμου .  

 
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, σας παρακαλούμε για λήψη σχετικής 

απόφασης. 
 

 
Συνημμένα : 
1) Η υπ’ αριθμ. 14008/02-12-10 αίτηση της  κας Σαμαρά Ζωής   
2) Φωτογραφίες 
3) Διάγραμμα κάλυψης 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ε.Π.Ζ. κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 4/2011 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, την αριθ. 
πρωτ. 14008/2-12-10 αίτηση της κας Ζωής Σαμαρά, τις διατάξεις του άρθρου 
73 παρ. 1Β ii του Ν. 3852/10,  αυτές του άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 3542/07 και 
των άρθρων 10 παρ. 2 και 52 παρ. 1 του Ν. 2696/99, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 
 

Δεν εγκρίνει την τοποθέτηση  πλαστικών εμποδίων επί του οδοστρώματος της 

οδού Πανόρμου (αδιέξοδο), απορρίπτοντας την σχετική αίτηση της κας Ζωής 

Σαμαρά, δεδομένου ότι μετά από διενεργηθείσα αυτοψία διαπιστώθηκε ότι με 

αυτόν τον τρόπο δεν δίδεται λύση στο πρόβλημα των κατοίκων επί των οδών 

Ιωνίας 10 και Πανόρμου και με το σκεπτικό ότι η Ε.Π.Ζ. δεν είναι αρμόδια ούτε 

νομιμοποιείται να εγκρίνει την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων σε εισόδους 

γκαράζ πολυκατοικιών. 

 
 
 
 



 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  19/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 
 

 
 

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