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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Νζα Φιλαδζλφεια 5-2-2020
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
Αρικμ. Πρωτ. 3037
ΔΗΜΟ
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝA
----------------------------------------------Δ/ςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν
Σμιμα Τποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων
του Διμου και Διοικθτικισ Μζριμνα
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
Από το πρακτικό τθσ αρικ. 1/2020 ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ
του Διμου Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ

Αρικ. Απόφαςθσ : 3/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Σοποκζτθςθ εμποδίων επί του
οδοςτρϊματοσ επί τθσ οδοφ
Αναξαγόρα & Δράμασ 2-4, ςτθ Νζα
Φιλαδζλφεια "
τθ Νζα Φιλαδζλφεια και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα επί τθσ οδοφ Δεκελείασ 97,
ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Νζασ
Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ, ςιμερα τθν 23θΙανουαρίου 2020, θμζρα Πζμπτθ
και ϊρα 10:00 μετά τθν υπϋ αρικ. 1236/17.1.2020 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του
Προζδρου αυτισ κου Ιωάννθ Βοφρου, που επιδόκθκε νόμιμα ςε κάκε μζλοσ
χωριςτά και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
τθ υνεδρίαςθ παρζςτθ ωσ Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, τθρϊντασ
τα πρόχειρα πρακτικά αυτισ, θ κα Ρωμανοφ Ανκι, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου
Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει θ νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο εννζα
(9) μελϊν τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ ιταν παρόντα 7 τακτικά μζλθ, και 2
απόντεσ, ωσ ακολοφκωσ :

ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Ιωάννθσ Βοφροσ, Πρόεδροσ
2) Κανταρζλθσ Δθμιτριοσ
3) Κοςκολζτοσ ωτιριοσ
4) Λζκκασ Ακανάςιοσ
5) Δανάθ – Εφα Γκοφμα
6) Γραμμζνοσ πυρίδων
7)Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ

ΑΠΟΝΣΕ
1) Κουτςάκθσ Μιχαιλ
2)Ακαναςόπουλοσ Παναγιϊτθσ

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ ειςθγοφμενοσ το 7ο κζμα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ είπε:
Η Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με τo υπ.αρ.34558/9.12.2019 ζγγραφό
τθσ, μασ καλεί να προβοφμε ςε λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθνΣοποκζτθςθ
εμποδίων επί του οδοςτρϊματοσ επί τθσ οδοφ Αναξαγόρα & Δράμασ 2-4, ςτθ Νζα
Φιλαδζλφεια
Για ενθμζρωςι θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν μασ γνωρίηει τα κάτωκι:
Α. φμφωνα με το άρκρο 34 παρ. 3 εδάφιο βϋ του Ν. 2696/99, «απαγορεφεται θ
ςτάκμευςθ οχθμάτων επί του οδοςτρϊματοσ μπροςτά ςε είςοδο- ζξοδο παρόδιασ
ιδιοκτθςίασ και απζναντι από αυτι όταν θ οδόσ είναι ςτενι και παρεμποδίηεται θ
είςοδοσ- ζξοδοσ οχθμάτων εξϋ αυτισ».
Β. φμφωνα με το άρκρο 10 παρ.2 του Ν. 2696/99 εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των
Ο.Σ.Α. θ κατακόρυφθ και θ οριηόντια ςιμανςθ.
Η κα Καραβανά Βαϊα με τθν υπ’ αρικμ.4154/14-02-18 αίτθςι τθσ, ηιτθςε να
τοποκετθκοφν ζναντι τθσ ειςόδου ιδιωτικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ επί τθσ οδοφ
Αναξαγόρα & Δράμασ 2-4, ςτθ Νζα Φιλαδζλφεια, πλαςτικοί οριοδείκτεσ
προκειμζνου να διευκολφνεται θ είςοδοσ-ζξοδοσ από τον ιδιωτικό χϊρο
ςτάκμευςθσ. Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ απζρριψε το αίτθμα τθσ με τθν υπϋαρικμ.
59/2018 απόφαςι τθσ.
H κα Καραβανά με τθν υπ άρ. 33264/29-11-19 αίτθςθ τθσ επανζρχεται ηθτϊντασ να
τοποκετθκοφν πλαςτικοί οριοδείκτεσ και να γίνει διαγράμμιςθ επί του
οδοςτρϊματοσ εκατζρωκεν τθσ ειςόδου του ιδιωτικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ επί τθσ
οδοφ Αναξαγόρα κακϊσ παρεμποδίηεται θ είςοδοσ και ζξοδοσ τθσ από αυτόν.
Η οδόσ Αναξαγόρα είναι μονόδρομοσ με κατεφκυνςθ από τθν οδό Μάνα τρατιϊτου
προσ και μζχρι τθν οδό οφοφλθ. Η οδόσ Αναξαγόρα ζχει πλάτοσ οδοςτρϊματοσ
6,00m
Μετά τθν ανωτζρω ενθμζρωςθ ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν
τθσ Ε.Π.Ζ. τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε τθν Ε.Π.Ζ. να αποφαςίςει ςχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ:
1.
τθν ειςιγθςθ του κου Προζδρου
2.
τισ διατάξεισ του Ν. 2696/1999
3.
τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010

4.
5.
6.
7.

τθν υπ’αρ. 59/18 απόφαςθ τθσ ΕΠΖ
το υπ.αρ. 34558/9-12-19ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
τθν υπ.αρ. 33264/29-11-19αίτθςθ τθσ κασΚαραβανά Βαϊασ
όλα τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα του χϊρου ςτάκμευςθσ τα
οποία ηθτικθκαν από τθν Επιτροπι και προςκομίςκθκαν κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ από τον κοπυράτο
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτθμα τθσ κασ Καραβανά Βαϊασγια τθνΣοποκζτθςθ εμποδίων επί του
οδοςτρϊματοσ επί τθσ οδοφ Αναξαγόρα & Δράμασ 2-4, ςτθ Νζα Φιλαδζλφεια,
ζμπροςκεν τθσ ειςόδου του ιδιωτικοφ χϊρου ςτάκμευςθσ.
H απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 3/2020
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Κανταρζλθσ Δθμιτριοσ
Κοςκολζτοσ ωτιριοσ
Λζκκασ Ακανάςιοσ
Γραμμζνοσ πυρίδων
Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ

Ιωάννησ Βοφροσ

Δανάθ – Εφα Γκοφμα

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ

Ιωάννησ Βοφροσ
Εςωτερική διανομή :
1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2) Γενική Γραμματζα
3) Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών

