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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης: 10/2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Παραχώρηση χώρου διέλευσης
επί του
πεζοδροµίου , στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου 21, στη
Νέα Φιλαδέλφεια »

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 464 &
Αγ. Αναργύρων, σήµερα στις 28 Μαΐου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος µετά την
υπ΄ αριθ. 6845/22-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Αντιδηµάρχου και Προέδρου αυτής κου
Παπανικολάου Νικόλαου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του
Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Παπανικολάου Νικόλαος, Πρόεδρος, 2) Χατζηδάκη Μαρία, 3) ΚαβακοπούλουΣταµατιάδου Αγανίκη, 4) Παϊδας Αδαµάντιος, 5) Κουτσάκης Μιχαήλ, 6) Γραµµένος
Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μάλλιος Αθανάσιος-Κλέοµένης, 2) Τάφας Ηλίας, 3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούµενος το 5ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 34 παρ. 3 εδάφιο β΄ 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.
Ο κος Σταθάκος Σπυρίδων µε την υπ’ αριθµ. 14350/16-12-11 αίτησή του, ζητά άδεια
προσπέλασης επί του πεζοδροµίου στην οδό Βασ. Αλεξάνδρου 21, στη Νέα Φιλαδέλφεια,
προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η είσοδος-έξοδος οχήµατος από τον ιδιωτικό του χώρο
στάθµευσης.
Έτσι λοιπόν ο κος Σταθάκος Σπυρίδωνας προσκόµισε τα κάτωθι:
1. Την υπ΄ αρ. 75480/83 συµβολαιογραφική πράξη δέσµευσης θέσης στάθµευσης στο
οικόπεδο
2. Άδεια οδήγησης
3. Άδεια κυκλοφορίας του ΥΗΝ 3108 ΙΧ οχήµατος
4. Την υπ΄ αρ. 70/18-12-06/30-01-07 γνωµάτευση της Α΄ βάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής
Αθηνών (αντίγραφο)
5. Υπεύθυνη δήλωση µονίµου κατοικίας
Με την υπ΄ αρ. 12/2012 απόφασή της η Ε.Π.Ζ. ανέβαλλε την έγκριση παραχώρησης άδειας
διέλευσης επί του πεζοδροµίου, προκειµένου να προσκοµιστούν επιπλέον δικαιολογητικά.
Ο κος Σταθάκος δεν έχει προσκοµίσει διάγραµµα κάλυψης ή κάτοψη pilotis, καθώς κατά
δήλωση του δεν τους δόθηκαν τέτοια στοιχεία, όταν τους µεταβιβάστηκε το ακίνητο, παρά µόνο
η συµβολαιογραφική πράξη δέσµευσης θέσης στάθµευσης στο οικόπεδο.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της
Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις.
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κου Προέδρου, τις διατάξεις του αρθ.
34 παρ. 3 εδάφιο β΄ του Ν. 2696/99, το αρθ. 10 παρ. 2 του Ν. 2696/99, την υπ’ αριθµ.
14350/16-12-11 αίτησή του κου Σταθάκου Σπυρίδωνα και όλα τα προσκοµισθέντα
δικαιολογητικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση χώρου διέλευσης
Βασ. Αλεξάνδρου 21, στη Νέα Φιλαδέλφεια

επί του πεζοδροµίου, στην οδό

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2013
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εσωρερική διανοµή: 1) ∆.Τ.Υ.
2) Αντιδήµαρχο Τ.Υ.
3) Γραφείο ∆ηµάρχου
4) Γενική Γραµµατέα
5) Ε.Π.Ζ.

