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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 27/2011                                  
                                                          

                                                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                        

«Έγκριση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού 
Επταλόφου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κτήριο στέγασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
(Πίνδου 1 και Εφέσου) σήμερα στις 18 του μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 3888/5/14-4-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου αυτής κ. Ελευθερίου Πλάτανου (απουσιάζοντος του 
Προέδρου κ. Ζ.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 :     
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1)Χωρινός Ζαχαρίας, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος, 3) 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 4)  Παΐδας Αδαμάντιος 5) Λαζαρίδης Πέτρος  
6) Κοσκολέτος Σωτήριος και 7) Γκούμα Δανάη-Εύα, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
   1) Κανταρέλης Δημήτριος         2)  Παπακώστας Γεώργιος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
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, 
 

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

 
Με την υπ΄ αρ. 53/2011 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος αποφάσισε την εκ περιτροπή ανά εξάμηνο λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς 
στις οδούς Σ. Σταματιάδη (πρώην Ραιδεστού) και Επταλόφου. 
 Με την υπ΄ αρ. 1010/1986 απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής 
απαγορεύεται η στάθμευση επί της οδού Επταλόφου κατά μήκος της πρόσοψης του 
κτιρίου του παιδικού σταθμού και του 1ου Δημοτικού Σχολείου. 

Με την υπ΄ αρ. 148/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 
Δήμου Φιλαδέλφειας απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη συμβολή των οδών 
Επταλόφου και Πανόρμου και για μήκος δέκα (10) μέτρων και στις δύο πλευρές. 

Προκειμένου λοιπόν να λειτουργήσει εύρυθμα η Λαϊκή Αγορά επί της οδού 
Επταλόφου κρίνεται σκόπιμο, απαγορευθεί η στάση και η στάθμευση επί της οδού 
Επταλόφου κάθε Τρίτη κατά τις ώρες διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς. 
 
Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστεί το θέμα προτείνεται: 
 

1. Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Επταλόφου 
από τη συμβολή της με την οδό Δεκελείας αρ. 90 μέχρι και την συμβολή της 
με την οδό Δεκελείας αρ. 114. 

2. Την σήμανση δια πινακίδων Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση», 
στις οποίες θα αναγράφεται «Κάθε Τρίτη Λαϊκή Αγορά για τις ώρες 6:00π.μ. 
έως 17:00 μ.μ.»  

3. Η συχνή και ενεργητική παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στο 
συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να ελέγχεται η εφαρμογή των μέτρων. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Συν: 1. Η υπ΄ αρ. 53/2011 απόφαση του Δ.Σ.Δ.Φ.Χ 

   2.Η υπ΄αρ. 148/2006 απόφαση του Δ.Σ.Δ.Ν.Φ. 
   3.Η υπ΄αρ. 1010/1986 απόφαση της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής 

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 5/2011 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 διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/10, την αριθ. 53/2011 απόφαση Δ.Σ., τα λοιπά αναφερόμενα 
στην εισήγηση στοιχεία και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 

 
Εγκρίνει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Επταλόφου 

κάθε Τρίτη κατά τις ώρες διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς. 
 

Πιο συγκεκριμένα εγκρίνει : 
 

1. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Επταλόφου 
από τη συμβολή της με την οδό Δεκελείας αρ. 90 μέχρι και την συμβολή της 
με την οδό Δεκελείας αρ. 114. 

2. Την σήμανση δια πινακίδων Ρ-40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση», 
στις οποίες θα αναγράφεται «Κάθε Τρίτη Λαϊκή Αγορά για τις ώρες 6:00 π.μ. 
έως 17:00 μ.μ.»  

3. Την συχνή και ενεργητική παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας στο 
συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να ελέγχεται η εφαρμογή των μέτρων. 

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) ο κ. Σ.Κοσκολέτος, διαφωνώντας 
συνολικά με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς επί της οδού Επταλόφου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  27/2011 

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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