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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

  
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 

Αρ. αποφάσεως:   27 
  

 Θέμα:  Επικαιροποίηση της 47/2019  Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε εφαρμογή των διατάξεων της 

περ. α της παρ. 13 του αρθ. 5 του ν. 4623/2019. 

 
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  18η του μήνα  Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Τρίτη  και ώρα  08:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 

3164/14-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και επιδόθηκε  με αποδεικτικό στα 

μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»   

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

επτά (7)  ήτοι: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς :  

 

1. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ    

2. Σάββα Ευμορφία - τακτικό μέλος 

3. Χρονοπούλου  Κωνσταντίνα - τακτικό μέλος 

4. Καρατζαφέρης Βασίλειος - τακτικό μέλος 

5. Βελέντζας  Γεώργιος - τακτικό μέλος 

6. Παπαδάκος Λεωνίδας -  τακτικό μέλος 

7. Βίτσα Άλκηστη – τακτικό μέλος  

 

 

Απόντες:  κ.κ. Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος) - Πετούσης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) 

 

 

Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

Μεταβολές:  

Πριν τη συζήτηση του 1
ου

  θέματος  ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε  την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής 

θέματος  ως κατεπείγον: 1. «Λήψη απόφασης περί ανάκλησης άδειας και λειτουργίας (σφράγιση) καταστήματος 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του  θέματος  το  οποίο 

και θα αποτελέσει  το 1
ο
  θέμα της ημερησίας διάταξης  (Ν. 3852/2010  άρθρο 75 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

4555/2018 άρθρο 77  παρ. 3). 

 



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος, εισηγούμενος το 3
ο 

 θέμα ημερησίας  

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, τα εξής: 

 

Το  υπ΄αριθμ. πρωτ.: 117473/29942-11.02.2020  έγγραφο  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την 

επικαιροποίηση της  αριθμ. 47/2019 Απόφασης της ΕΠΖ σε εφαρμογή της περ.α΄της παρ.13 του άρθρου 5 του 

ν.4623/2019,  

την από 23/10/2019 εισήγηση/κυκλοφοριακή μελέτη με το  σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά στην 

Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 επί της οδού Σουλίου, στη διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως , 

την υπ΄αρ. 47/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  

την υπ΄αρ. 249/2019 Απόφαση ΔΣ 

 

 και  

 

σε εφαρμογή της περ.α΄της παρ.13 του άρθρου 5 του ν.4623/2019,  κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη : 

το υπ΄αρ.πρωτ. 117473/29942-11.02.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με την 

επικαιροποίηση της  αριθμ. 47/2019 Απόφασης της ΕΠΖ σε εφαρμογή της περ.α΄της παρ.13 του άρθρου 5 του 

ν.4623/2019, την υπ΄αρ. 47/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την υπ΄αρ. 249/2019 Απόφαση ΔΣ και τον 

Ν.2696/1999 άρθρο 52 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), συζήτησε το θέμα.  
 
Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (7)  μελών,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την επικαιροποίηση της με αριθμ. 47/2019 Απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε εφαρμογή των διατάξεων της 

περ. α της παρ. 13 του αρθ. 5 του ν. 4623/2019. 

 

Εγκρίνει την τοποθέτηση δύο (2) Πινακίδων Σήμανσης Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας» επί της οδού Σουλίου πριν τη 

διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 79α  και  μία στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 

78α, σύμφωνα με την από 23/10/2019 εισήγηση/κυκλοφοριακή μελέτη ( σχεδιάγραμμα)  της Τεχνικής Υπηρεσίας , όπως 

επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας . 

 

                                            Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο                         (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

Χαϊδάρι  18-02-2020 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


