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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 9ης/2020 τακτικής- δια περιφοράς- συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 66

Θέµα: Εισήγηση για αυτεπάγγελτη µετατόπιση περιπτέρου για λόγους ασφαλείας.
Σήµερα την 24η του µήνα Νοεµβρίου, 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: 21652/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δηµοσιεύτηκε νόµιµα και
εστάλη µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραµµα
«Κλεισθένης Ι», β) την ΚΥΑ-∆1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα µέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020, 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.∆1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (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.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 2/3 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)
Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό µέλος).

∆εν δήλωσαν την συµµετοχή τους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι. κ.κ. Παπαδάκος Λεωνίδας (τακτικό µέλος) - Βίτσα Άλκηστη (τακτικό µέλος).

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

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενηµέρωσε δια περιφοράς τα µέλη για το 1ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά στην µετατόπιση αναπηρικού περιπτέρου ιδιοκτησίας Μαρίας Ζησάκη ως
εξής:
Λαµβάνοντας υπόψη:
-το αριθ. 8895/28-09-2020 έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων, (µε συνοδευόµενο τοπογραφικό σχεδιάγραµµα), προς την
∆/νση Τροχαίας Αττικής-Α΄ΤΤ ∆υτικής Αττικής, µε το οποίο ζητά αυτοψία καταλληλότητας, για την µετατόπιση του
περιπτέρου, ιδιοκτησίας Μ. Ζησάκη, από την συµβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Ν. Πλαστήρα
έµπροσθεν πρώην ΚΕΠ στην προτεινόµενη θέση του ∆ήµου, στην συµβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου και Κορυτσάς, λαµβάνοντας υπόψη την ασφάλεια κυκλοφορίας των πεζών.
-το αριθ. 1012/15/39-α΄/02-11-2020 έγγραφο του Α΄ΤΤ ∆υτικής Αττικής µε το οποίο συνηγορεί για την ανωτέρω
µετατόπιση µε την προϋπόθεση να τηρηθούν από τον ιδιοκτήτη οι απαιτούµενες διαστάσεις που εµφαίνονται στο
συνηµµένο σκαρίφηµα προς εξασφάλιση ελεύθερου χώρου τουλάχιστον 1,50 µ. για την κίνηση των πεζών και ΑΜΕΑ.
-την υπ΄αριθµ. 20360/09-11-2020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων στην οποία αναφέρεται ότι:
ΘΕΜΑ: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΣΧΕΤ.: Το αριθµ. πρωτ.8895/28.9.2020 έγγραφό µας στο ΤΤ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σας στέλνουµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο το ανωτέρω σχετικό για την αυτεπάγγελτη µετατόπιση του
αναπηρικού περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΣΑΚΗ , από την συµβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου & Νικολάου Πλαστήρα (έµπροσθεν πρώην ΚΕΠ Χαϊδαρίου) , σε νέα θέση του ∆ήµου µας, στην
συµβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Κορυτσάς και παρακαλούµε α) για την λήψη απόφασης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν. 4257/2014 και β) την λήψη σχετικής
απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.∆.
1044/1971.
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία µετατόπισης θα πραγµατοποιηθεί από συνεργεία του ∆ήµου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη : την υπ΄αριθµ.εσωτ.: 20360/09-11-2020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων,
το αριθµ. 76 παρ. 3 του Ν. 4257/2014 και τις διατάξεις: του άρθρου 73 του Ν 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 40 του Ν. 4735/2020.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέµατος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών µηνυµάτων – απαντήσεων:
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος και οι δηµοτικοί σύµβουλοι ( τακτικά µέλη) κ.κ. Ευµορφία Σάββα,
Εµµανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Βασίλειος Καρατζαφέρης, και Γεώργιος Βελέντζας, ψήφισαν υπέρ
του θέµατος. Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μόσχος Χουδελούδης (τακτικό µέλος) ψήφισε κατά.
Συνεπώς, επί συµµετεχόντων και ψηφισάντων 7 µελών [6 ψήφισαν υπέρ και 1 κατά] η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Γνωµοδοτεί θετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: για την µετατόπιση της θέσης του αναπηρικού περιπτέρου ιδιοκτησίας κ.
ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΣΑΚΗ, από την συµβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Νικολάου Πλαστήρα
(έµπροσθεν ΚΕΠ Χαϊδαρίου), σε νέα θέση του ∆ήµου µας, επί της οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και
Κορυτσάς, µε την προϋπόθεση να τηρηθούν από την ιδιοκτήτρια επακριβώς οι απαιτούµενες διαστάσεις εξασφαλίζοντας
ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1,50 µ., για την κίνηση πεζών και ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα, σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο σκαρίφηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία µετατόπισης θα πραγµατοποιηθεί από συνεργεία του ∆ήµου.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 24-11-2020
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