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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
  
 Από το πρακτικό της με αριθ. 2ης/2021 τακτικής - δια περιφοράς - συνεδριάσεως της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

 

      Αρ. αποφάσεως:  7 
  

Θέμα:   Υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου μπροστά από το υπό ίδρυση πλυντήριο -  λιπαντήριο στη συμβολή 

των οδών Ήρας και Λ. Παλάσκα εντός του Ο.Τ. 7 στην  περιοχή Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου. 

 
Σήμερα την 26η   του μήνα   Φεβρουαρίου, του έτους  2021  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή,  με ώρα έναρξης 
στις 11:00 και  ώρα λήξης στις 13:00,  συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, ύστερα από την υπ΄ πρωτ:  3254/22-02-2021 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 Διοίκησης – 

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-Δ1αΓ.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 Δ1α/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.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/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 οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

 

1. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ    

2. Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος) 

3. Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος) 

4. Χρονοπούλου  Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος) 

5. Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος) 

6. Βελέντζας  Γεώργιος - (τακτικό μέλος) 

7. Παπαδάκος Λεωνίδας  - (τακτικό μέλος) 

8. Βίτσα Άλκηστη- (τακτικό μέλος) 

 

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:   

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος)  
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Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενημέρωσε τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, για το  3
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της υπ΄αριθμ.  εσωτ. πρωτ.: 32/08.02.2021 

εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνοντας την έγκρισή της, όπως παρακάτω: 

 

ΘΕΜΑ: Υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου μπροστά από το υπό ίδρυση πλυντήριο - λιπαντήριο στη συμβολή των οδών 

Ήρας και Λ. Παλάσκα εντός του Ο.Τ. 7 στην  περιοχή Σκαραμαγκά του Δήμου Χαϊδαρίου.  

 

ΣΧΕΤ:  Η υπ΄αριθμ. 19430/20-10-2020 αίτηση  

 

    Σας υποβάλλουμε το φάκελο της υπόθεσης του ανωτέρω θέματος και σας γνωρίζουμε ότι: 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 19430/2020 αίτηση, η κυρία Κλαδάκη Σοφία αιτείται τον υποβιβασμό της στάθμης των 

πεζοδρομίων που βρίσκονται μπροστά από  την ιδιοκτησία της, για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου στο υπό ίδρυση 

πλυντήριο – λιπαντήριο , με ΚΑΕΚ 051460212003, στη συμβολή των οδών Ήρας και λεωφόρου Παλάσκα, εντός του 

Ο.Τ. 7 στην περιοχή του Σκαραμαγκά του Δήμου μας.  

 

Η υπηρεσία μας, έχοντας υπόψιν : 

 Την με αρ. πρωτ. 19430/3020 αίτηση της ενδιαφερόμενης 

 Το σκαρίφημα που δείχνει την θέση του ακινήτου 

 Την από 03/02/2021 τεχνική έκθεση του μηχανολόγου μηχανικού Απόστολου Ζιάκα όπου περιγράφονται 

αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία της παρέμβασης  

 Την από Φεβρουάριο 2021 κάτοψη ισογείου του μηχανολόγου μηχανικού Απόστολου Ζιάκα στην οποία φαίνεται 

η θέση της απότμησης των δυο πεζοδρομίων 

 

εισηγείται τη λήψη σχετικής απόφασης (σύμφωνη γνώμη) για τον υποβιβασμό της στάθμης των πεζοδρομίων, για τη 

δημιουργία εισόδου – εξόδου στο υπό ίδρυση πλυντήριο – λιπαντήριο, στη συμβολή των οδών Ήρας και λεωφόρου 

Παλάσκα, εντός του Ο.Τ. 7 στην περιοχή του Σκαραμαγκά του Δήμου μας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην από 

03/02/2021 τεχνική έκθεση καθώς και στην από Φεβρουάριο 2021 κάτοψη ισογείου του μηχανολόγου μηχανικού 

Απόστολου Ε. Ζιάκα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται η τοποθέτηση εντός της 

ιδιοκτησίας κατάλληλων ρυθμιστικών πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  και η δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ 

και ράγες καθοδήγησης τυφλών κατά μήκος του πεζοδρομίου.  

 

Οι ιδιοκτήτες του πλυντηρίου – λιπαντηρίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη και τήρηση όλων των μέτρων 

σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών της εν λόγω επιχείρησης, καθώς και των διερχομένων πεζών επί των 

πεζοδρομίων. 

 

Ο ανωτέρω υποβιβασμός επιτρέπεται να υλοποιηθεί μόνο μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του πλυντηρίου – 

λιπαντηρίου από τον αρμόδιο φορέα και θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας της κείμενης νομοθεσίας. 

Μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και πριν την έναρξη των εργασιών υποβιβασμού, θα πρέπει να ενημερωθεί η 

Τεχνική Υπηρεσία ώστε να παρακολουθήσει την ορθή υλοποίηση των εργασιών.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν βεβαίωση καλής εκτέλεσης από το Δήμο.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  έλαβε υπόψη την υπ΄αριθμ. εσωτ πρωτ.:  32/08.02.2021 εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας   και  τις διατάξεις του άρθρου 73 του 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, Γεώργιος Βελέντζας, Λεωνίδας 

Παπαδάκος και Άλκηστη Βίτσα,  ψήφισαν υπέρ του θέματος.  
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Συνεπώς [ επί συμμετεχόντων και ψηφισάντων (8)   μελών] η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για: 

 

-τον υποβιβασμό της στάθμης των πεζοδρομίων, για τη δημιουργία εισόδου – εξόδου στο υπό ίδρυση πλυντήριο – 

λιπαντήριο, ιδιοκτησίας Κλαδάκη Σοφίας, στη συμβολή των οδών Ήρας και λεωφόρου Παλάσκα, εντός του Ο.Τ. 7 

στην περιοχή του Σκαραμαγκά του Δήμου μας, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην από 03/02/2021 τεχνική έκθεση 

καθώς και στην από Φεβρουάριο 2021 κάτοψη ισογείου του μηχανολόγου μηχανικού Απόστολου Ε. Ζιάκα, και 

συνοδεύουν την παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ενδεικτικά αναφέρεται η τοποθέτηση εντός της 

ιδιοκτησίας κατάλληλων ρυθμιστικών πινακίδων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  και η δημιουργία ράμπας ΑΜΕΑ 

και ράγες καθοδήγησης τυφλών κατά μήκος του πεζοδρομίου.  

 

Οι ιδιοκτήτες του πλυντηρίου – λιπαντηρίου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη και τήρηση όλων των 

μέτρων σχετικά με την ασφάλεια των χρηστών της εν λόγω επιχείρησης, καθώς και των διερχομένων πεζών επί των 

πεζοδρομίων. 

 

Ο ανωτέρω υποβιβασμός επιτρέπεται να υλοποιηθεί μόνο μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης του πλυντηρίου – 

λιπαντηρίου από τον αρμόδιο φορέα και θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας της κείμενης νομοθεσίας. 

Μετά την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και πριν την έναρξη των εργασιών υποβιβασμού, θα πρέπει να ενημερωθεί η 

Τεχνική Υπηρεσία ώστε να παρακολουθήσει την ορθή υλοποίηση των εργασιών.  

 
                                             Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο                          (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
Χαϊδάρι  26-02-2021 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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