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Από το πρακτικό της 3 / 4-4-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αριθµ. Απόφασης 8 / 2017.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξέταση αιτήµατος της δηµότισσας κ. ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για τοποθέτηση
οριοδεικτών(κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την
απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης ΕΝΑΝΤΙ της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 &
ΣΜΥΡΝΗΣ (έναντι ιδιωτικού χώρου στάθµευσης και στην στροφή της οδού
ΣΜΥΡΝΗΣ) στη ∆.Ε. ΣΥΚΕΩΝ
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Σαράφη - Ι.Μιχαήλ 1), 4-4-2017, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 12.00µ.µ., ύστερα από την 12041/31-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 , συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών σε 3η Τακτική Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαουλίδης Αντώνιος
1. Ιακωβίδης Νικόλαος
2. Κορδά Ολυµπία
2. Ζησάκος Χρήστος
3. Τερζίδου Αλεξάνδρα
3. Φασφαλής Νικόλαος
4. Αλεξιάδου Ιωάννα
5. Πασιαλής Ιωάννης
6. Λυκουριώτη Μαρία
Σύµφωνα µε την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γκέκα Σωτήριο.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο,2ο και 3ο.

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 2ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη των µελών
της ΕΠΖ. τη µε αριθµ. Πρωτ: 43860 / 8/11/2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου , µε θέµα " Εξέταση αιτήµατος της δηµότισσας κ. ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για
τοποθέτηση οριοδεικτών(κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την
απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης ΕΝΑΝΤΙ της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 &
ΣΜΥΡΝΗΣ (έναντι ιδιωτικού χώρου στάθµευσης και στην στροφή της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ)
στη ∆.Ε. ΣΥΚΕΩΝ."
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ΘΕΜΑ:

Εξέταση αιτήµατος της δηµότη κας. ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για
τοποθέτηση οριοδεικτων (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς
κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης ΕΝΑΝΤΙ της
οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 & ΣΜΥΡΝΗΣ (έναντι ιδιωτικού χώρου
στάθµευσης και στην στροφή της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ) στην ∆.Ε. ΣΥΚΕΩΝ.

Έχοντας υπόψη :
o Τις µε α.π. 41467/19-10-2016 & 26566/06-07-2016 αιτήσεις της κας.
ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
o Την µε α.π. 32672/19-10-2016 Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ της κας. ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
o τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
o Tις διατάξεις ΚΟΚ άρθρα: 34παρ2ι , 34παρ3β,γ & 48παρ2.
o Γνωµοδότηση Α’ Τµήµα Τροχαίας Θεσ/νίκης αρ. πρωτ. 2501/22/53-α’/1110-2016.
Σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν αυτοψίας της υπηρεσίας µας, σχετικά µε την
τοποθέτηση πασάλων επί του οδοστρώµατος ΕΝΑΝΤΙ της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
28 & ΣΜΥΡΝΗΣ στην ∆.Ε. Συκεων, ότι :
1. ∆εν επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.2i) η στάση και στάθµευση
σε απόσταση πέντε (5) µέτρων από την τοµή οικοδοµικών γραµµών ή των
νοητών προεκτάσεων αυτών.
2. ∆εν επιτρέπεται από τον Κ.Ο.Κ. (άρθρο 34 παρ.3β,γ) η στάση και
στάθµευση όταν η οδός είναι στενή και παρεµποδίζετε η είσοδος –έξοδος
οχηµάτων από χώρο στάθµευσης.
3. ∆εν επιτρέπεται η στάση και στάθµευση από την Κυκλοφοριακή Μελέτη του
∆ήµου Νεάπολης – Συκεων (∆.Ε. Συκεων), στο προαναφερόµενο σηµείο.
Εισηγούµαστε κατά την διάταξη του ΚΟΚ άρθρο 48παρ2, όπως:
όπως ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ η τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά
ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθµευσης ΕΝΑΝΤΙ
της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 & ΣΜΥΡΝΗΣ (έναντι ιδιωτικού χώρου στάθµευσης
και στην στροφή της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ) στην ∆.Ε. ΣΥΚΕΩΝ, για την ασφαλή
είσοδο-έξοδο από τον προαναφερόµενο ιδιωτικό χώρο στάθµευσης.
ΣΥΚΙΕΣ 08/11/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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Συνηµµένα :

o

o
o
o
o

Τις µε α.π. 41467/19-10-2016 & 26566/06-07-2016 αιτήσεις της κας.
ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Την µε α.π. 32672/19-10-2016 Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ της κας. ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τοπογραφικό διάγραµµα – φωτογραφίες περιοχής.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Γνωµοδότηση Α’ Τµήµα Τροχαίας Θεσ/νίκης αρ. πρωτ. 2501/22/53-α’/1110-2016.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα µέλη αυτού
εξέθεσαν, 2) την υπ’ αρ. πρωτ. 43860/8-11-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου, 3) τις µε αρ. πρωτ. 41467/19-10-2016 και 26566/ 6-7-2016 αιτήσεις της κ.
ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , 4) την µε αρ. πρωτ. 32672/19-10-2016 Άδεια Εισόδου - Εξόδου
σε Ιδιωτικό Χώρο Στάθµευσης της κας ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ , 5) την µε αρ. πρωτ.
752/12-1-2017 Άδεια Εισόδου - Εξόδου της κας ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 6) το
τοπογραφικό διάγραµµα και φωτογραφίες της περιοχής, 7) τη Γνωµοδότηση της Α΄
Τροχαίας Θεσσαλονίκης µε αρ. πρωτ. 2501/22/53-α΄/11-10-2016, 8) τις διατάξεις
ΚΟΚ άρθρα: 34παρ2ι , 34παρ3β,γ & 48παρ2, 9) την αίτηση του κ. ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς το ∆ήµο διαµέσου του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 10)
την µε αρ. πρωτ. 50140/22-12-2016 Εξώδικη ∆ήλωση - Πρόσκληση -Προειδοποίηση του
κ. ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κατά της κ. ΚΟΡ∆Α ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ,ι 11) το µε αρ. πρωτ.
9807/16-3-2017 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και 11) τις διατάξεις του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί θετικά και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τοποθέτηση οριοδεικτών
(κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης
και στάθµευσης έναντι της οδού 25ης Μαρτίου 28 & Σµύρνης ( έναντι ιδιωτικού χώρου
στάθµευσης και στην στροφή της οδού Σµύρνης) στη ∆.Ε. Συκεών, για την ασφαλή
είσοδο - έξοδο από τον προαναφερόµενο ιδιωτικό χώρο στάθµευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 8/2017.
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες
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