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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2014 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 79/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

« Λήψη απόφασης για την
παραχώρηση ή µη θέσης για
φορτοεκφόρτωση προϊόντων, επί της
οδού Μαιάνδρου 10. στη Νέα
Χαλκηδόνα για τις ώρες 07:00 π.µ. –
15:00 µ.µ.(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) »

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών
464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήµερα την 30 του µηνός Σεπτεµβρίου 2014,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 16325/22-09-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαµπόκη Ιωάννη, 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
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γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε
βαθµό ∆΄.
Στη συνεδρίαση, µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής κου Καλαµπόκη Ιωάννη που της επιδόθηκε νοµότυπα, κλήθηκε
το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Γκούµα ∆ανάηΕύα , διότι το τακτικό µέλος κος Κανταρέλης ∆ηµήτριος δήλωσε προφορικά,
µετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν µπορεί να παρευρίσκεται στη
συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Ρόκου Χαρίκλεια
3) ∆ούλος Ορέστης
4) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Ανδρέου Χριστίνα
7) Γεωργαµλής Λύσσανδρος
8) Παπανικολάου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκούµα ∆ανάη-Εύα

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ. 1872/14-02-2013
εισήγησή της προς τη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας, καλεί να προβεί
σε λήψη απόφασης σχετικά µε την παραχώρηση ή µη θέσης για
φορτοεκφόρτωση προϊόντων, επί της οδού Μαιάνδρου 10, στη Νέα
Χαλκηδόνα για τις ώρες 07:00 π.µ. – 15:00 µ.µ..
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Χαλκηδόνας µε το υπ΄ αρ. 3207/2013
έγγραφο, διαβίβασε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την υπ΄ αρ. 8/2013
απόφαση που αφορά στο ανωτέρω θέµα.
Στη συνέχεια η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την υπ΄ αριθµ.
3077/25-02-2014 εισήγησή της προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καλεί να
προβούµε σε λήψη απόφασης σχετικά µε το ανωτέρω θέµα.
Για ενηµέρωσή η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µας γνωρίζει τα
κάτωθι:
Με την υπ΄ αρ. 876/22-01-2013 αίτηση, ο κος Κάβουρας ∆ηµήτρης
ζητά χώρο στάθµευσης για την τροφοδοσία του καταστήµατος το οποίο
διατηρεί και το οποίο βρίσκεται στην οδό Μαιάνδρου 10, στη Νέα Χαλκηδόνα.
Ζητά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και
στάθµευσης (Ρ-40) στην οδό Μαιάνδρου 10 σε µήκος πέντε (5) µέτρων, για τις
ώρες από 07:00πµ. έως 15:00 π.µ., ώστε να είναι εύκολη η τροφοδοσία του
καταστήµατός τους.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 75 ,παρ. γ ,εδ. 4 .του Ν.3463/06 , ανήκει στην
αρµοδιότητα των ∆ήµων και Κοινοτήτων «Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο
καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,
αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων για
την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία»
Επίσης στο άρθρο 52 παρ.1 του Ν. 2696/99 αναφέρεται ότι «µέτρα που
αφορούν ρύθµιση κυκλοφορίας…καθορισµό χώρων στάθµευσης……
λαµβάνονται µε απόφαση ∆.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…»
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η οδός Μαιάνδρου είναι οδός
µονόδροµος µε κατεύθυνση από την οδό Σαλαµίνος προς και µέχρι την οδό
Βρυούλων και ισχύει η εκ περιτροπής στάθµευση
.
Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας µε την υπ΄
αρ. 8/2013 απόφασή του διατύπωσε θετική γνώµη στην παραχώρηση θέσης
για την φορτοεκφόρτωση προϊόντων στην οδό Μαιάνδρου 10, στη Νέα
Χαλκηδόνα.
Συνηµµένα :

1. Η υπ΄ αριθµ. 876/22-01-13 αίτηση του Κάβουρα ∆ηµήτρη
2. Η υπ΄αρ. 8/2013 (αρ. πρωτ. ∆ΦΧ 876/28-02-13) απόφαση του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Χαλκηδόνας
3. Η υπ΄ αρ. 19/2014 (αρ. πρωτ. ∆ΦΧ 1540/28-01-14) απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
4. Φωτογραφίες

Επισηµαίνεται ότι επί του θέµατος έχει αποφασίσει οµόφωνα, µε
την υπ΄ αριθµ. 8/2013 απόφαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Νέας Χαλκηδόνας.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ΄ αρ. 19/2014 απόφαση, αποφάσισε
οµόφωνα να αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί της αίτησης προκειµένου να
αξιολογηθεί κατά πόσον η χορήγηση τέτοιων αδειών (λόγω της πλειονότητας
τέτοιων επιχειρήσεων στην πόλη µας) και να καθορισθούν ο προϋποθέσεις, µε
τις οποίες θα µπορούν να χορηγούνται τέτοιου είδους άδειες.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης.
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
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- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 3077/25-02-2014 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 876/22-01-2013 αίτηση του κου Κάβουρα
∆ηµήτριο µε τα σχετικά συνηµµένα
- την υπ΄ αρ. 8/2013 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας
Χαλκηδόνας
- τις δ/ξεις του Ν. 2696/1999
- τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006
- τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει το αίτηµα για την παραχώρηση θέσης για φορτοεκφόρτωση
προϊόντων, επί της οδού Μαιάνδρου 10, στη Νέα Χαλκηδόνα για τις ώρες
07:00 π.µ. – 15:00 µ.µ.. Το θέµα θα αντιµετωπισθεί συνολικά στο πλαίσιο της
κυκλοφοριακής µελέτης που πρόκειται να εκπονηθεί στο άµεσο µέλλον.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτερική διανοµή: 1) ∆.Τ.Υ.
2) Γραφείο ∆ηµάρχου
3) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
4) Γραφείο Συµβουλίου ∆ηµοτικής
Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

