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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Τοποθέτηση εμποδίων επί της οδού Χ.Σμύρνης 10 στη Νέα Χαλκηδόνα
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 5η Δεκεμβρίου 2016,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μετά την υπ΄ αριθ. 23740/01.12.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 5 τακτικά μέλη και 4 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος
2) Ανδρέου Χριστίνα
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Κανταρέλης Δημήτριος
(Αντιπρόεδρος)
2) Χαραμαρά Γεωργία
3) Γεωργαμλής Λύσσανδρος
4) Παπανικολάου Νικόλαος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
1. Η υπ’ αριθμ.5766/01.04.2016 αίτηση της κας Πομώνη Αικατερίνης με την οποία αιτείται την
τοποθέτηση επί της οδού Χ.Σμύρνης 10 εμποδίων επί του πεζοδρομίου, προκειμένου να αποφευχθεί η
στάθμευση οχημάτων.
2. Η υπ.αρ.25/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Η υπ’ αριθμ.20707/25.10.2016 αίτηση της κας Πομώνη Αικατερίνης με την οποία επανέρχεται
ζητώντας την τοποθέτηση εμποδίων, επί του πεζοδρομίου επί της οδού Χ.Σμύρνης 10, έμπροσθεν της
οικίας της, προκειμένου να αποφευχθεί η στάθμευση οχημάτων καθώς είναι υπέργηρη και χρειάζεται

4.
5.
6.
7.

να μεταφέρεται συχνά στο νοσοκομείο. Τα παρκαρισμένα οχήματα ωστόσο έξω από την είσοδό της,
ως και πάνω στο πεζοδρόμιο, καθιστούν αδύνατη την έξοδό της από το σπίτι της.
Ο Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ), άρθρο 10 παρ.2 «η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται….
από τους ΟΤΑ που τις συντηρούν..».
Ο Ν.3542/07, άρθρο 46 παρ.1 «μέτρα που αφορούν ρύθμιση κυκλοφορίας… καθορισμό χώρων
στάθμευσης… λαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ.».
Το υπ.αρ.21588/08.11.2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο μας καλούν για τη λήψη
σχετικής απόφασης.
Η υπ.αρ.28/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, με την
οποία γνωμοδοτεί, όσον αφορά το αίτημα της κας Πομώνη Αικατερίνης, θετικά για την τοποθέτηση
εμποδίων επί του πεζοδρομίου επί της οδού Χ.Σμύρνης 10 καθώς η ίδια είναι μεγάλης ηλικίας, ζει
μόνη και έχει ανάγκη να μετακινείται ανεμπόδιστα από και προς το σπίτι της.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 την εισήγηση του Προέδρου
 την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20707/25.10.2016 αίτηση της κας Πομώνη Αικατερίνης
 Το υπ.αρ. 20707/25.10.2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο μας καλούν για την λήψη
σχετικής απόφασης
 την υπ΄ αριθμ. 28/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
 τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ), άρθρο 10 παρ.2
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αίτημα της κας Πομώνη Αικατερίνης, για την τοποθέτηση εμποδίων επί του πεζοδρομίου επί
της οδού Χ.Σμύρνης 10, σύμφωνα και με την απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας,
καθώς η ίδια είναι μεγάλης ηλικίας, ζει μόνη και έχει ανάγκη να μετακινείται ανεμπόδιστα από και προς το
σπίτι της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2016
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστείδης Βασιλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριστείδης Βασιλόπουλος
Κοινοποίηση : κα Πομώνη Αικατερίνη, Χ.Σμύρνης 10, Νέα Χαλκηδόνα (ενδιαφερόμενη)
Εσωτερική διανομή : 1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3) Γενική Γραμματέα3) Γενική Γραμματέα

