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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2020 Τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 40
Θέμα: Έγκριση διαγράμμισης έμπροσθεν εισόδου οικίας (επί της οδού Ευρώτα 12 & Πλαταιών 36).
Σήμερα την 28η του μήνα Απριλίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 10:00 και
ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από
την υπ΄ πρωτ.: 6805/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «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» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,)
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του].
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ε.Π.Ζ. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, ήτοι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος)
Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος)
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος)
Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος)
Βελέντζας Γεώργιος - (τακτικό μέλος)
Παπαδάκος Λεωνίδας - (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος) & Βίτσα Άλκηστη - (τακτικό μέλος)-

οι κ.κ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Μεταβολές:
Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής
θέματος ως κατεπείγον: 1. «Έγκριση κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας». Η Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1ου ΕΗΔ 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, ενημέρωσε, δια περιφοράς, τα μέλη για το
2ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της υπ΄αριθ. πρωτ.: εσωτ. 113/11-03-2020 εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
ΘΕΜΑ : Πρόταση διαγράμμισης έμπροσθεν εισόδου οικίας
ΣΧΕΤ. : Η με αρ. πρωτ. 28479/2019 αίτηση του κ. ΚΥΡΚΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μετά την ανωτέρω σχετική αίτηση, η υπηρεσία μας μετέβη στην περιοχή και διαπίστωσε τα παρακάτω :

Έμπροσθεν της οικίας στην οδό Ευρώτα 12 (είσοδος οικίας ατόμου με κινητικά προβλήματα) & Πλαταιών
36, υπάρχει πεζοδρόμιο πλάτους 1 μ. και η στάθμευση στον συγκεκριμένο δρόμο επιτρέπεται.

Πράγματι όταν σταθμεύσει όχημα, μπροστά από την είσοδο της εν λόγω οικίας, εφόσον υπάρχει κι ένα
σκαλοπάτι επί του συγκεκριμένου πεζοδρομίου, είναι δύσκολο για κάποιον με κινητικά προβλήματα να διασχίσει το
πεζοδρόμιο.
Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη :

το με αρ. 103/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης που
αφορά το θέμα αυτό,

το ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ΦΕΚ 2201/Β/14-11-2007, δεν επιτρέπεται τοποθέτηση ελαστικών
οριοδεικτών εκτός από τις διασταυρώσεις οδών όπου εμποδίζεται συστηματικά η στροφή μέσων μαζικής μεταφοράς

το ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009, Απόφαση 52907 άρθρο 2, το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου
για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών είναι 1,50μ. (του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου).
Προτείνουμε να γίνει διαγράμμιση διαστάσεων 1,50μ x 1,50μ επί του οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου της
ιδιοκτησίας όπως φαίνεται και στο παρακάτω σκαρίφημα, προκειμένου να αποτρέπεται κατά το δυνατόν η στάθμευση
οχημάτων στο εν λόγω σημείο και να διευκολύνεται η πρόσβαση του ατόμου με κινητικά προβλήματα.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού ενημερώθηκε δια περιφοράς από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 73 του 3852/2010 και την αριθ. πρωτ.: εσωτ. . 113/11-03-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
τέθηκε το θέμα σε ψηφοφορία.
Κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο Πρόεδρος κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος και οι κ.κ.
Σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Ε. Σάββα, Ε. Πετούσης, Κ. Χρονοπούλου, Β. Καρατζαφέρης , Γ. Βελέντζας, & Λ..
Παπαδάκος, ψήφισαν υπέρ του θέματος.
Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων επτά ( 7) μελών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για:
Την διαγράμμιση διαστάσεων 1,50μ x 1,50μ επί του οδοστρώματος έμπροσθεν της εισόδου της ιδιοκτησίας στην οδό
Ευρώτα 12 & Πλαταιών 36, όπως φαίνεται και στο σκαρίφημα, προκειμένου να αποτρέπεται κατά το δυνατόν η
στάθμευση οχημάτων στο εν λόγω σημείο και να διευκολύνεται η πρόσβαση του ατόμου με κινητικά προβλήματα.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-04-2020
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