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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 02/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Τοποθέτηση εμποδίων επί του οδοστρώματος επί της οδού Λ.Δεκελείας 95 (Νέα Φιλαδέλφεια)
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγίων Αναργύρων,
συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας,
σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 μετά την υπ΄ αριθ. 3544/07.02.2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Ιωάννη Καλαμπόκη, 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 Νέας
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 3 τακτικά μέλη, 2 αναπληρωματικά μέλη και 6 απόντες, ως
ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ιωάννης Καλαμπόκης, Πρόεδρος
1) Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
2) Ανδρέου Χριστίνα
2) Ρόκου Χαρίκλεια
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
3) Γαλαζούλα Αλίκη
4) Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
4) Παπανικολάου Νικόλαος
5) Ανεμογιάννης Γεώργιος
5) Σιώρης Νικόλαος
6) Δανάη Γκούμα
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τo υπ.αρ. 34422/24.12.2018 έγγραφο της, μας καλεί να
προβούμε σε λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων επί του οδοστρώματος επί
της οδού Λ.Δεκελείας 95 στην Νέα Φιλαδέλφεια.
Για ενημέρωσή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει τα κάτωθι:
“Ο κος Λαμπάκης Νικόλαος με την υπ.αρ.33198/13.12.18 αίτησή του ζητά να τοποθετηθούν
πλαστικά εμπόδια επί του οδοστρώματος στην Λ.Δεκελείας 95 στη Νέα Φιλαδέλφεια, διότι καθημερινά

σταθμεύουν τα οχήματα έμπροσθεν της εισόδου και δυσχεραίνουν έως καθιστούν αδύνατη την είσοδο και
έξοδο του.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ.αρ.21/2015 απόφασή της είχε
εγκρίνει την παραχώρηση χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου στην οδό Δεκελείας 95 προκειμένου να
εισέρχεται στην πρασιά του καθώς λόγω προβλημάτων υγείας της κόρης του χρειάζεται το αναπηρικό
όχημα που έχει στην κατοχή του να βρίσκεται μονίμως παρκαρισμένο εντός της πρασίας του, ώστε να
μεκινείται εύκολα η ανάπηρη κόρη του.
Στο άρθρο 10 παρ.2 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ), όπως αυτός ισχύει σήμερα, αναφέρεται ότι «η
κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται…. από τους ΟΤΑ που τις συντηρούν..». Επίσης στο
άρθρο 34 παρ.ε του Ν.2696/99, όπως αυτός ισχύει σήμερα, αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η στάθμευση
σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς»
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάσει το θέμα και λάβει
σχετική Απόφαση»
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.αρ. 33198/13.12.18 αίτηση του κου Λαμπάκη Νικόλαου
 Το υπ.αρ. 34422/24.12.2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο μας καλούν για την λήψη
σχετικής απόφασης
 τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ), άρθρο 10 παρ.2
 τον Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ), άρθρο 34 παρ.ε
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων, επί του οδοστρώματος επί της οδού Δεκελείας 95 στη Νέα
Φιλαδέλφεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2019
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Χατζηγεωργίου Κωνσταντίνος
Ανεμογιάννης Γεώργιος

Ιωάννης Καλαμπόκης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Καλαμπόκης
Κοινοποίηση : κο Λαμπάκη Νικόλαο, Λ.Δεκελείας 95, Νέα Φιλαδέλφεια (ενδιαφερόμενος)
Εσωτερική διανομή : 1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3) Γενική Γραμματέα

