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 ΘΕΜΑ: Ανανέωση θέσης στάθµευσης  µετά από την υπ.αριθµ 14227/31-12-19 
αίτηση του κ. Νταράνια Εµµανουήλ επί της οδού ∆αµάρεως 1. 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  11η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ. 
Στην Καισαριανή σήµερα την 11η  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ηµέρα  και ώρα 13.30µ.µ. 
η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια  
συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ.2637/06-03-
2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  Ν. 3852/2010 , 
όπως ισχύει. 
 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του 
Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ    
                                                          ΑΠΟΝΤΑ                                                                                  
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος  1. Βούρλου Μαρία 
1.Κιτσέλλης Εµµανουήλ(αν.µέλος)  
2.Φασκιώτης Γεώργιος  
3.Καλαλής Εµµανουήλ  
4.Σταµέλος Ηλίας  
5.Αναγνωστάκης Κων/νος  
6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και το αναπληρωµατικό µέλος Πλυτάς Ευάγγελος από 
την Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής.   
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 



Ο  ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βοσκόπουλος 
Χρήστος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 14227/24-01-2020 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής : 
 
     
   Σας διαβιβάζουµε τις παρακάτω αιτήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της 
παρούσας Τεχνικής Έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος ζητά την ανανέωση 
θέσης στάθµευσης έµπροσθεν του καταστήµατος του, για την εξυπηρέτηση των 
ανάλογων αναγκών του. 
 

1) Με την υπ’ αριθ. 14227/31-12-2019 αίτησή του ο κ. Νταράνιας Εµµανουήλ 
όπου αιτείται την ανανέωση της θέσης στάθµευσης έµπροσθεν του 
εργαστηρίου του, επί της οδού ∆αµάρεως 1 στην Καισαριανή, για την 
φορτοεκφόρτωση υλικών γύψου και εύθραυστων αντικειµένων από γύψο. 

 
Σας κάνουµε γνωστό ότι, δεν προβλέπονται από καµία διάταξη τα ζητούµενα στις 
αιτήσεις των ενδιαφεροµένων, αλλά µόνο για την εξυπηρέτηση κατοίκων ΑµεΑ 
µπροστά από τις κατοικίες τους και ύστερα από υποβολή των σχετικών 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.2696/1999 και τα άρθρα 2 και 3 του 
Π.∆. 241/2005.    
 
 
 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το 
θέµα έχει η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
                                           
    

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
• Την αίτηση του Νταράνια Εµµανουήλ 
• Έλαβε υπόψη τη σχετική νοµοθεσία  

 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά 

 
 
 
 



 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την ανανέωση θέσης στάθµευσης  µετά από την υπ.αριθµ 14227/31-12-19 αίτηση του 
κ. Νταράνια Εµµανουήλ επί της οδού ∆αµάρεως 1 για τις ώρες από της 8:00 π.µ. έως 
της  10:00 π.µ. και από της 17:00µ.µ. έως της 18:00µ.µ. 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                        1.Κιτσέλλης Εµµανουήλ 
                                                                        2.Φασκιώτης Γεώργιος 
                                                                        3.Καλαλής Εµµανουήλ 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας 
                                                                        5.Αναγνωστάκης Κων/νος 
                                                                        6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων 
 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                                  Καισαριανή       11/03/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


