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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΔΑ: 6Ψ9ΤΩΗ3-ΑΦ9 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αριθμ. Πρωτ.: 4161/28-02-2020 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το πρακτικό της  2ης/2020  Τακτικής  συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Αρ. αποφάσεως : 27 

 

 ΘΕΜΑ:  Έγκριση  χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. (σχετ.: 30/2020 Απ. ΕΠΖ). 

 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27
η
 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 19:00  συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. 

πρωτ.: 3585 /21-02-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις  21-02-2020, 

στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του 

Ν. 4555/2018. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι εννέα  (29) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης 

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης  Απών 

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης 30. Ε. Τοκατλίδη 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος  Απών  

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος  

9. Δ. Τσατσαμπάς  Απών 18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα  Απούσα  

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Μεταβολές:  

 -Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων 

ως κατεπείγοντα:  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αγωγή  εργαζομένων της Κ.Ε.Δ.Χ. 2. Πρόταση έκδοσης 

ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την υπεράσπιση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο ΠΓΝ  ΑΤΤΙΚΟΝ 3. Πρόταση έκδοσης 

ψηφίσματος από το Δ.Σ.  για την απόσυρση του νομοσχεδίου Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης. Το Δημοτικό Συμβούλιο - 

κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη, ενώ- 

ομόφωνα- εγκρίνει την ένταξη του 2
ου,, 

& 3
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους  μετά το τέλος των εγγεγραμμένων 

θεμάτων της ημερησίας  διάταξης, ως 8
ο
 & 9

ο
 θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 

άρθρο 74 παρ.7 ). 

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το 1
ο
 

ΕΗΔ σε 1
ο
 , το 1

ο
 σε 2

ο
, το 2

ο
  σε 3

ο
, το 3

ο
 σε 4

ο
, το 4

ο
 σε 5

ο
 , το 5

ο
 σε 6

ο
, το 6

ο
 σε 7

ο
, το 2

ο
 ΕΗΔ σε 8

ο
 και το 3

ο
 ΕΗΔ σε  9

ο
. 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 4
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης. 
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Αποχωρήσεις: Προσελέυσεις  
 Ο Δημοτικός Σύμβουλοι  κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος , αποχώρησε  από την συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1

ου
  

(πλέον) θέματος.  

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Σελέκος, Π.Μοσχονάς, Μ. Χουδελούδης; Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Θερμου, Ι. Αλεξόπουλος 

και Α. Γκανά-Ρηγάκη αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της  συζήτησης του 2
ου

 (πλέον)  θέματος.  

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ  Α. Θεοφίλης και Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 8
ου

 (πλέον) θέματος  

 

  

    Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  6
ο
  (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης,  έθεσε υπόψη 

του Σώματος  την υπ΄ αριθμ. 30/2019  Απόφαση της  Ε.Π.Ζ.  (ΑΔΑ:  66ΜΟΩΗ3-Χ6Ψ)  ληφθείσα κατά τη 2
η
 συνεδρίαση 

στις 18-02-2020 για λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

    

  ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  22ηηςς//22002200  τταακκττιικκήήςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  

  

            ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς::      3300  

    

ΘΘέέμμαα::        ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  χχοορρήήγγηησσηη  θθέέσσηηςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ..  

        ΣΣττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  κκααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  σσήήμμεερραα  ττηηνν    1188ηη  ττοουυ  μμήήνναα    ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22002200  ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς  

ΤΤρρίίττηη    κκααιι  ώώρραα    0088::3300  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  κκααττόόππιινν  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  ππρρωωττ..::  

33116644//1144--0022--22002200  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεππιιδδόόθθηηκκεε    μμεε  ααπποοδδεειικκττιικκόό  σστταα  

μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  ––  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  

ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  

7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»    

                ΑΑφφοούύ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  ββρρέέθθηηκκαανν  ππααρρόόνντταα    

εεππττάά  ((77))    ήήττοοιι::  

  

ΠΠ  αα  ρρ  όό  νν  ττ  εε  ςς  ::    

  

11..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς  ΦΦώώττιιοοςς  --  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ        

22..  ΣΣάάββββαα  ΕΕυυμμοορρφφίίαα  --  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  

33..  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ    ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  --  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  

44..  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  --  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  

55..  ΒΒεελλέέννττζζααςς    ΓΓεεώώρργγιιοοςς  --  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  

66..  ΠΠααππααδδάάκκοοςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς  --    τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς  

77..  ΒΒίίττσσαα  ΆΆλλκκηησσττηη  ––  τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς    

  

ΑΑππόόννττεεςς::    κκ..κκ..  ΧΧοουυδδεελλοούύδδηηςς  ΜΜόόσσχχοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  --  ΠΠεεττοούύσσηηςς  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό    ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  

σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς..  

  

ΜΜεεττααββοολλέέςς::    

ΠΠρριινν  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  11
οουυ

    θθέέμμααττοοςς    οο  κκ..  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εειισσηηγγήήθθηηκκεε    ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  εεξξήήςς  

θθέέμμααττοοςς    ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονν::  11..  ««ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  ππεερρίί  ααννάάκκλληησσηηςς  άάδδεειιααςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ((σσφφρράάγγιισσηη))  κκαατταασσττήήμμααττοοςς  

ΥΥγγεειιοοννοομμιικκοούύ  ΕΕννδδιιααφφέέρροοννττοοςς..»»..    ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  --  οομμόόφφωωνναα  --  εεγγκκρρίίννεειι  ττηηνν  έέννττααξξηη  ττοουυ    θθέέμμααττοοςς    ττοο    οοπποοίίοο  

κκααιι  θθαα  ααπποοττεελλέέσσεειι    ττοο  11
οο
    θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς    ((ΝΝ..  33885522//22001100    άάρρθθρροο  7755  ππααρρ..33,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττοο  ΝΝ..  

44555555//22001188  άάρρθθρροο  7777    ππααρρ..  33))..  

  

    

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  κκ..  ΦΦ..  ΘΘεεοοδδωωρραακκόόπποουυλλοοςς,,  εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς  ττοο  44
οο
  θθέέμμαα  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  
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ΑΝΟΙΞΕΩΣ
Μ

Α
Ρ

Ν
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ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 2H

ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

ΑΜΕΑ (IHZ 9751)

71

ΟΤ

288

ΟΤ

290

πεζοδρόμιο

πεζοδρόμιο

έέθθεεσσεε  υυππόόψψηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..  ττοο  υυππ΄́ααρριιθθμμ..  εεσσωωττ::    3399//2299--11--22002200  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,    ωωςς  εεξξήήςς::    

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ  ::  ΠΠρρόότταασσηη  θθέέσσηηςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  

ΣΣΧΧΕΕΤΤ..  ::  ΗΗ  μμεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  2255771133//22001199  ααίίττηησσηη  ττοουυ  κκ..  ΣΣΑΑΞΞΙΙΩΩΝΝΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ  

  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  σσχχεεττιικκήή  ααίίττηησσηη  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  μμεε  ααρρ..  εεσσωωττ..  ππρρωωττ..  2255771133//22001199  ΥΥππηηρρεεσσιιαακκόό  ΣΣηημμεείίωωμμαα  ττηηςς  ααρρμμόόδδιιααςς  

γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  δδιιάάθθεεσσηηςς  θθέέσσηηςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΜΜέέρριιμμννααςς  κκααιι  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  σσττοο  ππααρραακκάάττωω  

σσκκααρρίίφφηημμαα  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  ηη    ππρροοττεειιννόόμμεεννηη    ααππόό  ττηηνν  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμααςς  θθέέσσηη  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ..  

  

ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα,,  ππρροοττεείίννεεττααιι  ηη  χχοορρήήγγηησσηη  θθέέσσηηςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  έέμμππρροοσσθθεενν  κκααιι  δδυυττιικκάά  ττηηςς  εειισσόόδδοουυ  ττηηςς  οοιικκίίααςς  

ττοουυ  κκοουυ  ΣΣααξξιιώώννηη  ΓΓεεώώρργγιιοουυ,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΑΑννοοίίξξεεωωςς  7711,,  δδιιαασσττάάσσεεωωνν    55μμ  xx  22μμ..,,  έέττσσιι  όόππωωςς  ααυυττήή  ααππεειικκοοννίίζζεεττααιι  σσττοο  

ππααρραακκάάττωω  σσκκααρρίίφφηημμαα..  

  

ΕΕππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  εεππιιλλέέχχθθηηκκεε  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  θθέέσσηη  δδιιόόττιι  υυππάάρρχχεειι  κκιι  άάλλλληη  υυφφιισσττάάμμεεννηη  θθέέσσηη  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ,,  ααλλλλάά  

γγιι  άάλλλλοονν  ααρριιθθμμόό  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  οοχχήήμμααττοοςς  ((ΙΙΗΗΖΖ99775511))  πποουυ  ααφφοορράά  άάλλλλοο  άάττοομμοο  κκααιι  ββρρίίσσκκεεττααιι  ααννααττοολλιικκάά  ττηηςς  εειισσόόδδοουυ  ττηηςς  

εενν  λλόόγγωω  πποολλυυκκααττοοιικκίίααςς..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                                                                                                                                                                              

ΗΗ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΤΤΡΡΙΙΑΑ  

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΑΑΣΣ  

  

ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΩΩΤΤΑΑΚΚΟΟΥΥ  

ΜΜΗΗΧΧ//ΓΓΟΟΣΣ  ––  ΗΗΛΛ//ΓΓΟΟΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΕΕ  

  

  

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕ..ΠΠ..ΖΖ..,,  κκάάλλεεσσεε  τταα  μμέέλληη  νναα  ααπποοφφαασσίίσσοουυνν  σσχχεεττιικκάά..  

  



 

4 

 

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς  ααφφοούύ  άάκκοουυσσεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττοο  υυππ΄́ααρριιθθμμ..  εεσσωωττ::    3399//2299--11--22002200  

έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς,,  ττοο  υυππ΄́  ααρριιθθμμ..  2255771133//1133--1122--22001199    έέγγγγρρααφφοο    ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΜΜέέρριιμμννααςς  &&  

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  κκααιι  τταα  σσυυννηημμμμέένναα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά,,  σσυυζζήήττηησσεε  δδιιεεξξοοδδιικκάά  ττοο  θθέέμμαα..  

  

ΣΣυυννεεππώώςς  σσεε  σσύύννοολλοο  ππααρρεευυρριισσκκοομμέέννωωνν  κκααιι  ψψηηφφιισσάάννττωωνν  ((77))    μμεελλώώνν,,    ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠοοιιόόττηηττααςς  ΖΖωωήήςς,,  

  

  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

  

ΓΓννωωμμοοδδοοττεείί  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηνν    χχοορρήήγγηησσηη  θθέέσσηηςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  έέμμππρροοσσθθεενν  κκααιι  δδυυττιικκάά  ττηηςς  εειισσόόδδοουυ  ττηηςς  

οοιικκίίααςς  ττοουυ  κκοουυ  ΣΣΑΑΞΞΙΙΩΩΝΝΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ    ττοουυ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΚΚΗΗ,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΕΕΩΩΣΣ  7711,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο    σσυυννηημμμμέέννοο    

σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααππόόφφαασσηη--σσκκααρρίίφφηημμαα  ττηηςς  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  τταα  ααννααφφεερρόόμμεενναα  σσττοο  έέγγγγρρααφφοο  ττηηςς    ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  

ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΜΜέέρριιμμννααςς  κκααιι  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς..  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά: 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την  υπ΄ αριθμ. 30/2020  Απόφαση της Ε.Π.Ζ.  

(ΑΔΑ: 66ΜΟΩΗ3-Χ6Ψ)  συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την 

διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Μετά τη συζήτηση, επί παρευρισκομένων (21 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (21) ψηφισάντων το  Δημοτικό 

Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα  

 

Εγκρίνει: 

την υπ’ αριθμ  30/2020 Απόφαση της Ε.Π.Ζ. (ΑΔΑ: 66ΜΟΩΗ3-Χ6Ψ)  για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν 

και δυτικά της εισόδου της οικίας του κου ΣΑΞΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του ΔΗΜΑΚΗ, επί της οδού ΑΝΟΙΞΕΩΣ 71,  

σύμφωνα με το  υπ΄αριθμ.  25713/13-12-2019  έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης και τα 

αναφερόμενα στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως  εμφανίζεται εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της 30/2020 

Απόφασης της Ε.Π.Ζ. , η οποία αποτυπώνεται εξ  ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                     (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 

Ακριβές Αντίγραφο 

Χαϊδάρι  28-02-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


