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                           ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ                                               

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 29θ 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τθσ 14-11-2018 
         ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 
  Αρικμ.Απόφαςθσ: 58 
 
    

 
 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.29/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω 

 
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 14/11/2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι 

Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.28303/09-11-2018 
ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) 
τακτικών μελών βρζκθκαν επτά (7) τακτικά μζλθ, ιτοι:                 

             Παρόντεσ                                                                              Απόντεσ 
1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)    1. Μανδραφλισ Παναγιώτθσ (τακτικό μζλοσ)  
2. Αγαπίου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)              2.Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ) 
3. Βλάχου Ζωι (τακτικό μζλοσ)    
4. Μπάςτα Ελζνθ (τακτικό μζλοσ)      
5. Καπνουλάσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)    
6. Μπζςθσ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)       αν και κλικθκαν νόμιμα 
7. Περράκθσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)  
                                           
                                                                                                                                                                       

      Στο 1ο κζμα τθσ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ τα εξισ: 

1) το αρικμ. πρωτ. 27888/07-11-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων 

& Δικτφων, ςτο οποίο αναφζρεται ότι οι αρμόδιοι υπάλλθλοι του Τμιματοσ Υποδομϊν και Κυκλοφοριακϊν 

Εφαρμογϊν κατόπιν αυτοψίασ διαπίςτωςαν τθν φπαρξθ αυκαιρζτων ραμπϊν ςτο ρείκρο και ςτο πεηοδρόμιο 

ςτθν οδό Κιλκίσ 2, ςτο Αιγάλεω. 

2) αιτιματα-καταγγελίεσ του κ. Πανουργιά Παντελι για τισ ωσ άνω αυκαίρετεσ ράμπεσ. 

3) τα αρικμ. πρωτ. 11278/28-6-2018 και 20264/3-9-2018 ζγγραφα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Διμου για 

ςυμμόρφωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, κ. Πανουργιά Δθμιτρθ. 

     Στθ ςυνεδρίαςθ, παρευρζκθκε ο ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ κλικθκε νόμιμα με τθν αρικμ. πρωτ.        

25567/07-11-2018 πρόςκλθςθ του προζδρου Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, ενϊ προςκόμιςε αντίγραφα τθσ 

οικοδομικισ του αδείασ, κάτοψθσ του ιςογείου και ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ χϊρων ςτάκμευςθσ, ϊςτε να 

εξεταςτοφν από τθν επιτροπι. 

  Θ Ε Μ Α:  Αποξιλωςθ αυκαίρετων ραμπών επί του ρείκρου και 
πεηοδρομίου ςτθν οδό Κιλκίσ 2 ςτο Αιγάλεω 
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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 
 

Α) Σθν αποξιλωςθ των αυκαίρετων ραμπών επί του ρείκρου και πεηοδρομίου ςτθν οδό Κιλκίσ 2 ςτο 

Αιγάλεω, με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ, εντόσ δζκα (10) θμερών, από τθν επίδοςθ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

Β) Μετά τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικών, δφναται να προβεί ςτθν καταςκευι 

υποβάκμιςθσ του πεηοδρομίου, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που κα υποδειχκοφν από τθν Σεχνικι 

Τπθρεςία του Διμου. 

Γ) Πριν τθν ζναρξθ εργαςιών για υποβάκμιςθ πεηοδρομίου να ειδοποιθκεί θ Σεχνικι Τπθρεςία, ζτςι ώςτε 

να παρίςταται Μθχανικόσ τθσ, κατά τθν χάραξθ τθσ ράμπασ. 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
                               ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 
                                   ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ  

                              ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ   
 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  
    ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
  ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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