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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 6θ 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τθσ 25-02-2019 
         ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 

Αρικμ.Απόφαςθσ: 18    ΘΕΜΑ: Παραχώρθςθ κζςεων προςωρινισ ςτάκμευςθσ για οχιματα ΑμεΑ  

 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.6/2019 ςυνεδριάςεωσ τθσ  

Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω 

 

Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 25/02/2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14.30 θ Επιτροπι 

Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.5421/25-02-2019 

ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6, 

του άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των 

εννζα (9) τακτικϊν μελϊν βρζκθκαν όλα παρόντα, ιτοι:                 

             Παρόντεσ                                                                               Απόντεσ 

1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)              

2. Μπζςθσ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)                   

3. Καπνουλάσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)              

4. Βλάχου Ζωι (τακτικό μζλοσ)       

5. Μπάςτα Ελζνθ (τακτικό μζλοσ)                                         

6. Αγαπίου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)   

7. Περράκθσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)                                          

8. Μανδραφλισ Παναγιώτθσ (τακτικό μζλοσ)         

9. Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ) 

 

Πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ενθμερϊνει το ςϊμα για το κατεπείγον τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.6, του άρκρου 75, του ν.3852/2010,  λόγω τθσ αναγκαιότθτασ ςχετικισ 

ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ προσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο με ςκοπό τθν άμεςθ λιψθ απόφαςθσ και το 

ςϊμα δζχεται ομόφωνα τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ.  

Στο 1ο κζμα τθσ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ.                     

5398/25-02-2019 ζγγραφο Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων & Δικτφων, ςτο οποίο 

αναφζρονται τα εξισ: 

 

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΘΕΕΩΝ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΣΑΘΜΕΤΗ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΣΑ ΑμεΑ                                   

Σε ςυνζχεια τθσ υπ’αρ. 268/2017 Απόφαςθσ Δ.Σ. ςχετικά με τθν παραχώρθςθ κζςεων προςωρινισ ςτάκμευςθσ ΑμεΑ, 

παρακαλοφμε να ειςθγθκείτε ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο ώςτε να αποφαςίςει ςχετικά με τθν παραχώρθςθ τριών 

πρόςκετων χώρων  προςωρινισ ςτάκμευςθσ ΑμεΑ, ςτο Διμο Αιγάλεω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παρακάτω κζςεισ: 

 Ιερά Οδόσ 364,πρώθν ςτάςθ λεωφορείου ζξω από το Δθμαρχείο 

 Πλαςτιρα 3,ζξω από το φαρμακείο 

 Εμμανουιλ Παππά 2, 

εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα και τθν πρόςβαςθ ςτα αντίςτοιχα πεηοδρόμια, με ράμπεσ κακώσ και τθν απαιτοφμενθ 

διαγράμμιςθ.  
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Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ καλεί τθν Επιτροπι, να αποφαςίςει ςχετικά.   

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

διαλογικι ςυηιτθςθ,  

         
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     
    Ειςθγείται ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 268/2017 απόφαςθσ Δ.., ςχετικά με τθν 

παραχώρθςθ κζςεων προςωρινισ ςτάκμευςθσ αποκλειςτικά για οχιματα ατόμων με μειωμζνθ 

κινθτικότθτα, προσ διευκόλυνςθ τουσ  ςε ςτάςεισ μετρό εντόσ διοικθτικών ορίων Διμου Αιγάλεω, ωσ εξισ: 

 Ιερά Οδόσ 364, πρώθν ςτάςθ λεωφορείου ζξω από το Δθμαρχείο 

 Πλαςτιρα 3, ζξω από το φαρμακείο 

 Εμμανουιλ Παππά 2, 

εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα και τθν πρόςβαςθ ςτα αντίςτοιχα πεηοδρόμια, με ράμπεσ κακώσ και τθν 

απαιτοφμενθ διαγράμμιςθ.  

 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

                                     ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 

                                     ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ  
                              ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ   

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  
    ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
  ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 


