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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 05/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρόμου Δεκελείας 95.
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων, συνήλθε
σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 29η
Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μετά την υπ΄ αριθ. 15652/23.07.2015 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 4 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας
και 5 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
1) Γεωργαμλής Λύσανδρος
2) Δούλος Ορέστης
2) Κανταρέλης Δημήτριος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Ανδρέου Χριστίνα
5) Γαλαζούλα Αλίκη
Το τακτικό μέλος κα Γαλαζούλα Αλίκη αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος κο Αντωναρόπουλο
Χρήστο – Ευλόγιο, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος η κα Χαραμάρα Γεωργία δήλωσε αδυναμία να
παραστεί στην συνεδρίαση.
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε
να συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρόμου
Δεκελείας 95». Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
1. Η υπ’ αριθμ. 10425/22.05.2015 αίτηση του κου Λαμπάκη Νικόλαου, με την οποία την άδεια διέλευσης
επί του πεζοδρομίου της οδού Δεκελείας 95, στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να εισέρχεται στην
πρασιά του. Στην ίδια αίτηση δηλώνει ότι λόγω προβλημάτων υγείας της κόρης του χρειάζεται το
αναπηρικό όχημα που έχει στην κατοχή του, να βρίσκεται μονίμως παρκαρισμένο εντός της πρασιάς
του ούτως ώστε να μπορεί να μετακινείτε εύκολα η ανάπηρη κόρη του.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν.2696/99.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ.3 του Ν.2696/99
4. Το υπ.αρ. 11543/08-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο μας καλούν
για την λήψη σχετικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ή μη χώρου διέλευσης επί του
πεζοδρομίου της οδού Δεκελείας 95 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αναλυτικά το έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας αναφέρει : «Ο κος Λαμπάκης Νικόλαος με την υπ.αρ.10425/22.05.2015 αίτησή του, ζητά
την άδεια διέλευσης επί του πεζοδρομίου της οδού Δεκελείας 95, στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου
να εισέρχεται στην πρασιά του. Στην ίδια αίτηση δηλώνει ότι λόγω προβλημάτων υγείας της κόρης του
χρειάζεται το αναπηρικό όχημα που έχει στην κατοχή του, να βρίσκεται μονίμως παρκαρισμένο εντός
της πρασιάς του ούτως ώστε να μπορεί να μετακινείτε εύκολα η ανάπηρη κόρη του. Σας
υπενθυμίζουμε ότι στον πεζόδρομο της Δεκελείας κατά την κατασκευή αυτού έχει τοποθετηθεί άσπρο
χτενιστό μαρμαράκι όπου καθορίζει τα όρια της πρασιάς των ακινήτων από τον πεζόδρομο.»
5. Την υπ.αρ.57/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , με την
οποία διατυπώνεται θετική γνώμη όσον αφορά το αίτημα του κου Λαμπάκη Νικόλαου.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 την εισήγηση του Προέδρου
 την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10425/22.05.2015 αίτηση του κου Λαμπάκη Νικόλαου
 το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11543/08-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 την υπ΄ αριθμ. 57/2015 απόφαση του Γραφείου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
 Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 του Ν.2696/99
 Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.3 του Ν.2696/99
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρόμου στην οδό Δεκελείας 95, προκειμένου
να εισέρχεται στην πρασιά του καθώς λόγω προβλημάτων υγείας της κόρης του χρειάζεται το αναπηρικό
όχημα που έχει στην κατοχή του, να βρίσκεται μονίμως παρκαρισμένο εντός της πρασιάς του ούτως ώστε
να μπορεί να μετακινείτε εύκολα η ανάπηρη κόρη του.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δούλος Ορέστης
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλαμπόκης Ιωάννης
Κοινοποίηση : κο Λαμπάκη Νικόλαο, Δεκελείας 95, Νέα Φιλαδέλφεια (ενδιαφερόμενος)
Εσωτερική διανομή : 1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3) Γενική Γραμματέα
4) Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

