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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2020 τακτικής συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αρ. αποφάσεως: 30
Θέμα:

Λήψη απόφασης για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

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:
Παρόντες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Σάββα Ευμορφία - τακτικό μέλος
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - τακτικό μέλος
Καρατζαφέρης Βασίλειος - τακτικό μέλος
Βελέντζας Γεώργιος - τακτικό μέλος
Παπαδάκος Λεωνίδας - τακτικό μέλος
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 1ου 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 1ο 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. Φ. Θεοδωρακόπουλος, εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών της Ε.Π.Ζ. το υπ΄αριθμ. εσωτ: 39/29-1-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξής:
ΘΕΜΑ : Πρόταση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 25713/2019 αίτηση του κ. ΣΑΞΙΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μετά την ανωτέρω σχετική αίτηση καθώς και το με αρ. εσωτ. πρωτ. 25713/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της αρμόδιας
για την έγκριση διάθεσης θέσης στάθμευσης Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, στο παρακάτω
σκαρίφημα απεικονίζεται η προτεινόμενη από την Υπηρεσία μας θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν και δυτικά της εισόδου της οικίας
του κου Σαξιώνη Γεώργιου, επί της οδού Ανοίξεως 71, διαστάσεων 5μ x 2μ., έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο
παρακάτω σκαρίφημα.
Επισημαίνεται ότι επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θέση διότι υπάρχει κι άλλη υφιστάμενη θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ,
αλλά γι άλλον αριθμό κυκλοφορίας οχήματος (ΙΗΖ9751) που αφορά άλλο άτομο και βρίσκεται ανατολικά της
εισόδου της εν λόγω πολυκατοικίας.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ., κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και έλαβε υπόψη το υπ΄αριθμ. εσωτ: 39/29-1-2020
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το υπ΄ αριθμ. 25713/13-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας &
Αλληλεγγύης και τα συνημμένα δικαιολογητικά, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (7) μελών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την 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 συνημμένο στην
παρούσα απόφαση-σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας και τα αναφερόμενα στο έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Μέριμνας και Αλληλεγγύης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 18-02-2020
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