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                                                                      ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 4θ 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τθσ 13-02-2019 
         ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 
 
  Αρικμ.Απόφαςθσ: 14  
 
    

 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.4/2019 ςυνεδριάςεωσ τθσ  

Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω 
 

Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 13/02/2019, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι 
Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.3620/08-02-2019 
ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
75 του Ν.3852/2010. Στθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίοσ προεδρεφει τθσ ςυνεδρίαςθσ λόγω 
δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του Προζδρου, ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) τακτικών 
μελών βρζκθκαν όλα, ιτοι:                 

             Παρόντεσ                                                                               Απόντεσ 
1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)   
2. Αγαπίου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)        
3. Βλάχου Ηωι (τακτικό μζλοσ)          
4. Καπνουλάσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)        
5. Μπάςτα Ελζνθ (τακτικό μζλοσ)        
6. Μπζςθσ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)   
7. Περράκθσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)                                          
8. Μανδραφλισ Παναγιώτθσ (τακτικό μζλοσ)                                                                                                                                                                                 
9. Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ) 

 
  

Στο 1ο κζμα τθσ Θ.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ το αρικμ. πρωτ.28739/08-02-2019 

ζγγραφο Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων & Δικτφων, ςτο οποίο αναφζρονται τα 

εξισ: 

ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΑ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΤ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΤ ΣΗΝ ΟΔΟ ΔΙΔΤΜΩΝ 7 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

 Το άρκρο 65,παρ.6 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) 

 Τθν 178/2015 Α.Δ. 
Σασ  διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 28739/13-11-2018 αίτθςθ τθσ κασ Καροφυλάκθ Αικατερίνθσ, με τθν οποία 
αιτείται τθν άδεια για διαμόρφωςθ ράμπασ ειςόδου-εξόδου ςτο ιςόγειο γκαράη τθσ, επί του πεηοδρομίου 
ςτθν Οδό Διδφμων 7, Αιγάλεω, ΟΤ. 955 και παρακαλοφμε να αποφαςίςετε βάςει των επιςυναπτόμενων 
ςχεδίων και των δικαιολογθτικϊν που ζχει προςκομίςει. 
        
 

  Θ Ε Μ Α: 
: 

Ζγκριςθ επιμικυνςθσ υποβιβαςμοφ κραςπζδου 

ΑΔΑ: 6Ζ5ΘΩ6Ν-17Δ
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Τπόδειξη Τπηρεςίασ 
Ο υπεφκυνοσ κα πρζπει να 

 λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ για  τθν  αποφυγι ατυχθμάτων τθν θμζρα και  τθ νφχτα,  

 μθν προξενιςει ηθμιζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ που τυχόν υπάρχουν κάτω  από το πεηοδρόμιο  ιδιωτϊν ι 
εταιρειϊν. 

 μθ διακόψει τθν κυκλοφορία 

 μθν καταςκευάςει ράμπα ςτο ρείκρο 

 επιςτρϊςει το πεηοδρόμιο με πλάκεσ πεηοδρομίου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-
02.00 

 ειδοποιιςει ζγκαιρα τθν Υπθρεςία μασ,τουλάχιςτον 24 ϊρεσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν  
 

υνημμζνα:  
Αίτθςθ 
Συμβόλαιο ιδιοκτθςίασ 
Οικοδομικι Άδεια 
Σχζδια(Διάγραμμα κάλυψθσ,Κατόψεισ,όψθ,τομι,τοπογραφικό Διάγραμμα)   

 
Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του 

κζματοσ, ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, κακϊσ και τθν αρικμ. 178/2015 απόφαςθ Δ.., με 

τθν οποία το Δθμοτικό υμβοφλιο μεταβιβάηει τθ ςχετικι αρμοδιότθτα ςτθν Επιτροπι, ςφμφωνα με 

το άρκρο 65, παρ.6 του ν.3852/2010, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ, 

          
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τον υποβιβαςμό πεηοδρομίου, κατόπιν τθσ υπ’ αρικμ. 28739/13-11-2018 αίτθςθσ τθσ 

κ.Καροφυλάκθ Αικατερίνθσ, για διαμόρφωςθ ράμπασ ειςόδου-εξόδου ςε ιςόγειο χώρο ςτάκμευςθσ, επί 

του πεηοδρομίου ςτθν οδό Διδφμων 7,  Αιγάλεω (Ο.Σ. 955), ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που 

αναφζρονται ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

 
             

                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
                     ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ 

 
                          ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ  

                      ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ   
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

    ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
  ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 

ΑΔΑ: 6Ζ5ΘΩ6Ν-17Δ
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