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Νέα Φιλαδέλφεια 9-11-20
Αρ. Πρωτ.: 24601

Από το Πρακτικό της αριθ. 7/2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 37/20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του
πεζοδρομίου στην οδό, Γ. Παπανδρέου 12 ,
στη Νέα Φιλαδέλφεια και άδεια τοποθέτησης
εμποδίων.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 13 του
μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών
τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020)
καθώς και αυτές των αριθ. 40 και 163 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας
Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 22026/7-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου
αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένης ως
γραμματέα της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου Ρωμανού Ανθή με βαθμό Α ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα τα 6 τακτικά μέλη και 3 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Ιωάννης Βούρος, Πρόεδρος
2) Λέκκας Αθανάσιος
3)Κοσκολέτος Σωτήριος
4)Γραμμένος Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Γρετζελιάς Χρήστος
2)Δανάη –Εύα Γκούμα
3) Καλαμπόκης Ιωάννης

5)Κουτσάκης Μιχαήλ
6) Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ. αρ. 1871/23-1-2020 έγγραφό της, μας καλεί να προβούμε σε
λήψη απόφασης σχετικά με την Παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου στην οδό, Γ.
Παπανδρέου 12 , στη Νέα Φιλαδέλφεια και άδεια τοποθέτησης εμποδίων.
Για ενημέρωση η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει τα κάτωθι:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιοβ΄του Ν. 2696/99, «απαγορεύεται η
στάθμευση οχημάτων επί του οδοστρώματος μπροστά σε είσοδο- έξοδο παρόδιας ιδιοκτησίας και
απέναντι από αυτή όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος- έξοδος οχημάτων εξ΄
αυτής».
Β. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Ν. 2696/99 εμπίπτει στην αρμοδιότητα των
Ο.Τ.Α. η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση.
Η κα Παναγούτσου Φωτεινή με την υπ’ αριθμ. 161/07-01-20 αίτησή της, ζητά την άδεια
διέλευσης επί του πεζοδρομίου επί της οδού Γ. Παπανδρέου 12, στη Νέα Φιλαδέλφεια
προκειμένου να εισέρχεται στον ιδιωτικό της χώρο στάθμευσης καθώς επίσης και την άδεια για
τοποθέτηση πλαστικού εμποδίου επί του οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά της εισόδου –
εξόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης προκειμένου να μην εμποδίζεται είσοδος- έξοδος από
αυτή.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προβεί σε λήψη
σχετικής Απόφασης.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ε.Π.Ζ. στη
συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ. αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα της κ. Παναγούτσου Φωτεινής όπως της παραχωρηθεί χώρος διέλευσης επί του
πεζοδρομίου στην οδό Γ. Παπανδρέου 12 , στη Νέα Φιλαδέλφεια και άδεια τοποθέτησης εμποδίων.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/20
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2) ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

3)ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4)ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Βούρος

Εσωτ. διανομή:
1)Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2)Γενικό Γραμματέα
3)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

