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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 31θ 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τθσ 05-12-2018 
         ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 
  Αρικμ.Απόφαςθσ: 61 
 
    

 
 
 

 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.31/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω 

 
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 05/12/2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι 

Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.31080/30-11-2018 
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) 
τακτικϊν μελϊν βρζκθκαν παρόντα όλα, ιτοι:                 

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

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

30895/29-11-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων & Δικτφων, ςτο 

οποίο αναφζρονται τα εξισ: 

ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ Π 

ςχετ. αιτιματα: 23227/27-06-2017, 36310/30-10-2017,35265/19-10-2018 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω ςχετικϊν αιτθμάτων και κατόπιν αυτοψιϊν που διενεργιςαμε, 

διαπιςτϊςαμε ότι πράγματι, λόγω του μικροφ πλάτουσ πεηοδρομίων, τθσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων ςτισ 

διαςταυρϊςεισ και τθσ ςτενότθτασ των δρόμων, τα αυτοκίνθτα και κυρίωσ τα φορτθγά που ςτρίβουν ςτισ 

διαςταυρϊςεισ: Θθβϊν 493 και Σουλίου, Βαλτετςίου 7 και Κ. Παλαμά, Νικίου 43 και Γ.Σοφτςου, δθμιουργοφν 

πρόβλθμα ςτα πεηοδρόμια και ςτισ ιδιοκτθςίεσ των αιτοφντων (όπωσ φαίνεται ςτισ επιςυναπτόμενεσ 

φωτογραφίεσ). 

  Θ Ε Μ Α:  Σοποκζτθςθ μεταλλικϊν «Π» επί των 
διαςταυρϊςεων Θθβϊν 493 και ουλίου, 
Βαλτετςίου 7 και Κ. Παλαμά, Νικίου 43 και 
Γ.οφτςου 
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Μζχρι να γίνουν οι απαραίτθτεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςυνολικά, με τθν κυκλοφοριακι Μελζτθ που 

κα δθμοπρατθκεί άμεςα, προτείνουμε για τθν αςφάλεια των πεηϊν, κακϊσ και των περιουςιϊν των Δθμοτϊν, 

τθν τοποκζτθςθ μεταλλικϊν Π επί των πεηοδρομίων, βάςει του ΦΕΚ 2621 Β’/31-12-2009 και ςφμφωνα με τα 

επιςυναπτόμενα ςχζδια. 

Βάςει των ανωτζρω, παρακαλοφμε να ειςθγθκείτε ςτο Δ.Σ ϊςτε να αποφαςίςει ςχετικά.  

 

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

Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ, 
όπωσ τα αιτιματα Δθμοτϊν, ςχζδια, φωτογραφίεσ, τα οποία ςυνθμμζνα κατατζκθκαν από τθν αρμόδια 
υπθρεςία και λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,  

          
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
    Ειςθγείται ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο τθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ μεταλλικϊν Π 

ςτισ παρακάτω διαςταυρϊςεισ, προκειμζνου να προφυλαχκοφν από τθν κακθμερινι διζλευςθ  βαρζου 

τφπου οχθμάτων, οι ιδιοκτθςίεσ των αιτοφντων δθμοτϊν αλλά και να αποφευχκοφν ατυχιματα πεηϊν:  

 Θθβϊν 493 και ουλίου,  

 Βαλτετςίου 7 και Κ. Παλαμά,  

 Νικίου 43 και Γ.οφτςου 

   

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
                               ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 
                                   ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ  

                              ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 

 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

    ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 
 

  ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 


