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Θ Ε Μ Α: Σοποθζτηςη του παιχνιδιοφ «κουτςό» ςε
:

ανοιχτοφσ χώρουσ του Δήμου

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.14/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 16/05/2018, θμζρα Σετάρτη και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι
Ποιότθτασ Ζωισ (Ε.Π.Ζ.) του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.
11554/11-05-2018 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 παρόντα οκτώ (8) τακτικά μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ,
ιτοι:
Παρόντεσ
Απόντεσ
1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)
1. Βοφλγαρησ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ)
2. Αγαπίου Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
3. Βλάχου Ζωή (τακτικό μζλοσ)
4. Μπάςτα Ελζνη (τακτικό μζλοσ)
5. Μπζςησ Δημήτριοσ (τακτικό μζλοσ)
6. Καπνουλάσ Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
αν και κλικθκε νόμιμα
7. Περράκησ Ιωάννησ (τακτικό μζλοσ)
8. Μανδραφλήσ Παναγιώτησ (τακτικό μζλοσ)
9. Μερκουράκη –Νικολοφδη Παναγιώτα (αναπλθρωματικό μζλοσ)

Στο 1ο θζμα τησ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ.
11550/11-05-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων & Δικτφων, ςτο
οποίο αναφζρονται τα εξισ:
ΘΕΜΑ: Τοποθζτηςη του παιχνιδιοφ «κουτςό» ςε ανοιχτοφσ χώρουσ του Δήμου
Κφριε Πρόεδρε,
Σασ ςτζλνω την πρόταςη τησ Μomentum World Wide Athens που αφορά ςτην τοποθζτηςη του παιχνιδιοφ
«κουτςό» ςε πζντε ανοιχτοφσ χϊρουσ του Δήμου, (πλατείεσ κλπ.) ϊςτε να γνωμοδοτήςετε ςχετικά.
Το «κουτςό» θα είναι περίπου 1*3,5μ. , τα κουτάκια του θα είναι πολφχρωμα από ανθεκτικό ςτισ καιρικζσ
ςυνθήκεσ και αντιολιςθηρό υλικό και χωρίσ ζνδειξη ή διαφήμιςη ΟΠΑΠ.
Μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από τισ Υπηρεςίεσ μασ, προτείνονται τα παρακάτω ςημεία για την
τοποθζτηςη «κουτςό» :
1. Άλςοσ Αιγάλεω
2. Πλατεία Εςταυρωμζνου
3. Πλατεία Ειρήνησ
1

4. Πλατεία Λζλασ Καραγιάννη
5. ΔΑΚ-κοντά ςτην παιδική Χαρά
Επιςημαίνεται ότι το ςχζδιο που φαίνεται ςτισ φωτογραφίεσ που ςυνοδεφουν την παραπάνω πρόταςη είναι
ενδεικτικό και όχι τελικό. Το τελικό ςχζδιο θα πρζπει να ζχει την ζγκριςη των Υπηρεςιϊν του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ καλεί τθν Επιτροπι, να αποφαςίςει ςχετικά.
Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και
ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ειςηγείται ςτο Δημοτικό υμβοφλιο, ςφμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1Βii του ν.3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτησ», την ζγκριςη τοποθζτηςησ του παιχνιδιοφ «κουτςό» ςε ανοιχτοφσ χώρουσ του
Δήμου, όπωσ παρακάτω:
1.

Άλςοσ Αιγάλεω

2.

Πλατεία Εςταυρωμζνου

3.

Πλατεία Ειρήνησ

4.

Πλατεία Λζλασ Καραγιάννη

5.

ΔΑΚ-κοντά ςτην παιδική Χαρά
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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