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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 4ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 47
Θέμα: Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση ΕΝΑΕ (Σκαραμαγκάς Χαϊδαρίου Αττικής).
Σήμερα την 22η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω κεκλεισμένων θυρών, ύστερα
από την υπ΄ πρωτ.: 10196/18-06-2020 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 τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου
12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-52020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα:
«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι
(6) ήτοι:
Παρόντες:
1. Καρατζαφέρης Βασίλειος - Αντιπρόεδρος ΕΠΖ
2. Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος)
3. Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος)
4. Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος)
5. Παπαδάκος Λεωνίδας - (τακτικό μέλος)
6. Χουδελούδης Μόσχος - τακτικό μέλος
Απόντες: κ. κ. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ , Βελέντζας Γεώργιος - τακτικό μέλος, Βίτσα Άλκηστη τακτικό μέλος
Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Ε.Π.Ζ. κου Φ. Θεοδωρακόπουλου , αναλαμβάνει
Προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Β. Καρατζαφέρης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 2 του Ν. 4555/2018.
Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Β. Καρατζαφέρης, εισηγούμενος το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών, εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξής:
Με την υπ΄αριθμ. 15986/2019 αίτηση , η εταιρεία Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (υπό ειδική διαχείριση αρθ. 68 Ν.
4307/2014 απόφαση 725/08-03-2018) αιτείται τη χορήγηση εισόδου - εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων των
ναυπηγείων κατασκευής και επισκευής πλοίων, σκαφών και υποβρυχίων, στον παράδρομο της οδού Παλάσκα, στην
περιοχή Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου.
Όπως προκύπτει από το από Ιούνιο 2019 συνημμένο σχέδιο του μηχανολόγου μηχανικού κ. Γεωργίου Θωμαϊδη ,
την τεχνική του έκθεση καθώς και μετά από αυτοψία της υπηρεσίας μας, πληρούνται οι προϋποθέσεις του Β.Δ.
465/70, άρθρο 39, όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει τελικά σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2006 και τη
διευκρινιστική εγκύκλιο 11 με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/2879/18-04-2007.
Η παρούσα έγκριση εισόδου - εξόδου χορηγείται με τον όρο ότι πληρούνται όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις
(ιδιοκτησιακό, περιβαλλοντική αδειοδότηση κ.λ.π.) για τις οποίες η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου
και θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της αδειοδότησης από το Τμήμα Ενέργειας & Ορυκτών Πόρων της Διεύθυνσης
Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβολής των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συνθηκών θα πρέπει να κατατεθεί νέα
επικαιροποιημένη μελέτη από τους ενδιαφερόμενους για νέα έγκριση.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το Δήμο, μετά την προσθήκη όσων
κυκλοφοριακών σημάτων και διαγραμμίσεων αναφέρονται στην συνημμένη τεχνική έκθεση του μηχανολόγου
μηχανικού κ. Γεωργίου Θωμαϊδη.
Ακολούθως ο Προεδρεύων της Ε.Π.Ζ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του
3852/2010, την παρ. 13 του άρθρου 5 του 4623/2019, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , συζήτησε διεξοδικά το
θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων έξι (6) μελών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων των
εγκαταστάσεων των ναυπηγείων κατασκευής και επισκευής πλοίων, σκαφών και υποβρυχίων, στον παράδρομο της
οδού Παλάσκα, στην περιοχή Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 15986/2019 αίτησης της
εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε, όπως φαίνεται στο από Ιούνιο 2019 συνημμένο σχέδιο του μηχανολόγου
μηχανικού κ. Γεωργίου Θωμαϊδη και την τεχνική του έκθεση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης, µε τον όρο ότι πληρούνται όλες οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις (ιδιοκτησιακό, περιβαλλοντική
αδειοδότηση κ.λ.π.) για τις οποίες η Τεχνική Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου και θα χρησιμοποιηθεί στο
πλαίσιο της αδειοδότησης από το Τμήμα Ενέργειας & Ορυκτών Πόρων της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας &
Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
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