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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νέα Φιλαδέλφεια : 14-3-2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. : 8467
ΔΗΜΟΣ
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝAΣ
----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : 16/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“ Παραχώρηση θέσης στάθμευσης
λόγω αναπηρίας επί της οδού
Δεκελείας 71 και Σ. Σταματιάδη 2,
στη Νέα Φιλαδέλφεια "
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97,
συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την 23η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11:30 μετά την υπ΄ αριθ. 5477/17.3.2022 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτής κου Ιωάννη Βούρου, 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 Ρωμανού Ανθή, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα
(9) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 7 τακτικά μέλη και 2
απόντες, ως ακολούθως :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Ιωάννης Βούρος, Πρόεδρος
2) Κουτσάκης Μιχαήλ
3) Κοσκολέτος Σωτήριος
4) Αναγνώστου Γεώργιος
5) Γεωργαμλής Λύσσανδρος
6) Ουσταμπασίδης Ιωάννης
7) Αθανασόπουλος Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ανανιάδης Νικόλαος
2) Καραβίας Γεώργιος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ’αρ. Πρωτ. 3401/18-2-22 έγγραφό της μας
ενημέρωσε για τα εξής:
Με την ως άνω σχετική αίτηση, ο ιατρός κ. Ντάρλας Παναγιώτης ζητά την
παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ πλησίον της εισόδου όπου στεγάζεται το
«Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης», καθημερινά από τις 8:30-21:00
εκτός Σ/Κ .
Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στην οδό Δεκελείας 71 και Σ. Σταματιάδη 2, στη Νέα
Φιλαδέλφεια και η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης θα εξυπηρετήσει τους
ασθενείς που επισκέπτονται τη μονάδα. Το ακίνητο διαθέτει υπόγειο χώρο
στάθμευσης που όμως δεν δύναται να εξυπηρετήσει άτομα με μειωμένη
κινητικότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 ,παρ. γ ,εδ. 4 .του Ν.3463/06, ανήκει στην
αρμοδιότητα των Δήμων 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 Δ.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…»
Ο κος Ντάρλας επιθυμεί να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής κατά τη συζήτηση του θέματος του.
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.
Ο κ. Κοσκολέτος δήλωσε ότι απέχει από το θέμα.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:

1.
2.
3.
4.
5.

την εισήγηση του κου Προέδρου
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
τις διατάξεις του Ν. 2696/1999
το υπ’ αρ. 3401/18-2-22 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
την υπ’ αρ. 2375/7-2-22 αίτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει το αίτημα του κου Ντάρλα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ
πλησίον της εισόδου όπου στεγάζεται το «Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης», στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να εξυπηρετεί τους ασθενείς
που επισκέπτονται τη μονάδα, καθώς το ακίνητο διαθέτει ήδη υπόγειο χώρο
στάθμευσης, όπου μπορούν οι ασθενείς να εξυπηρετούνται σταθμεύοντας
προσωρινά.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2022
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Βούρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Βούρος

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

