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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

   
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15ης/2014 Συνεδρίασης 
της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 
Αριθ. Απόφασης  98/2014  

                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                
Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων 
οχηµάτων επί της οδού Φραγκοκλησιάς 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 8η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2014, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 12:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν της υπ΄ αριθµ. 30119/04-12-2014 εγγράφου 
πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε 
το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 6. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.  
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Κληθέντες παρίστανται ο κ. Μπακόλας Παναγιώτης Προϊστάµενος του Τµήµατος αδειών 
εµπορικών δραστηριοτήτων, ιδιοκτήτες και εκπρόσωποι καταστηµάτων. 
 
Ο Πρόεδρος,  παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – 
υπαλλήλου του ∆ήµου κας Ζωγράφου Παναγιώτας, επί του 17ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, είπε ότι: 
Μας υποβλήθηκε η υπ΄ αριθµ. 29001/24-11-2014 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών 
και Κυκλοφορίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010). 
2. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ). 
3. Το ΦΕΚ 2621 τΒ’/31-12-2009 «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόµων µε 

αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών». 

4. Την υπ΄ αριθµ. 1061/2012 Απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. 
5. Την Τεχνική Έκθεση του τµήµατος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας. 
Μετά την έκδοση της Απόφασης 1061/2012 Του Συµβουλίου Επικρατείας (Τµήµατος Ε) έχει 
εγκριθεί και έχει υλοποιηθεί η διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς ως οδός διπλής 
κατεύθυνσης µεταξύ της Λ. Πεντέλης και της οδού Κορυτσάς (∆ήµου Αµαρουσίου). 
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΟΚ, τοποθετείται σήµανση του ΚΟΚ Ρ-13 
(απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα) και στα δύο άκρα της διανοιγµένης οδού, 
έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή από βαρέα οχήµατα αλλά και η 
περιοχή του Πολυδρόσου Χαλανδρίου - Αµαρουσίου από ρύπους γενικότερα. 
Στο συνηµµένο σχέδιο οριζοντιογραφίας εµφαίνεται και η εφαρµογή της ακόλουθης 
σήµανσης του  ΚΟΚ: 
• 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-13 «Απαγορεύεται η είσοδος στα φορτηγά αυτοκίνητα»  
• 1 πινακίδα Ρ-28 «Απαγορεύεται η δεξιά στροφή στα φορτηγά  αυτοκίνητα» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»,   
 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

Οµόφωνα εισηγείται προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απαγόρευση 
κυκλοφορίας βαρέων οχηµάτων επί της οδού Φραγκοκλησιάς και στα δύο άκρα της 
διανοιγµένης οδού µε την τοποθέτηση σήµανσης του ΚΟΚ µε 2 πινακίδες του Κ.Ο.Κ. Ρ-13 
«Απαγορεύεται η είσοδος στα φορτηγά αυτοκίνητα» και 1 πινακίδα Ρ-28 «Απαγορεύεται η 
δεξιά στροφή στα φορτηγά  αυτοκίνητα»,  έτσι ώστε να µην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η 
περιοχή από βαρέα οχήµατα αλλά και η περιοχή του Πολυδρόσου Χαλανδρίου - Αµαρουσίου 
από ρύπους γενικότερα. 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 98/2014. 
 
Γι’ αυτό, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
             Χαλάνδρι  15/12/2014            

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Τεχνικής Υπηρεσίας – Προσχολικής 
Αγωγής – Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 
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