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Θ Ε Μ Α: υηιτθςθ επί του προςχεδίου κανονιςμοφ
λειτουργίασ περιπτζρων του Διμου Αιγάλεω
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 29/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 01/11/2017, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι
Ποιότθτασ Ζωισ (Ε.Π.Ζ.) του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 36200/27-102017 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) μελών βρζκθκαν οκτώ (8) παρόντα ιτοι:
Παρόντεσ
Απόντεσ
1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)
1. Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ)
2. Αγαπίου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)
3. Βλάχου Ζωι (τακτικό μζλοσ)
4. Μπάςτα Ελζνθ (τακτικό μζλοσ)
5. Μπζςθσ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)
αν και κλικθκε νόμιμα
6. Περράκθσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)
7. Μανδραφλισ Παναγιώτθσ (τακτικό μζλοσ)
8. Καβάςθσ Παφλοσ (τακτικό μζλοσ)
Στο 1ο κζμα τθσ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 33716/06-10-2017
ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, ςτο οποίο αναφζρονται τα εξισ:
Κφριε Πρόεδρε,
Σασ αποςτζλλω προςχζδιο κανονιςμοφ λειτουργίασ περιπτζρων του Δήμου μασ και παρακαλώ ςφμφωνα με το άρθρο
76 του Ν. 4257/14 καθώσ και το άρθρο 73 του Ν. 3852/10 να ειςηγηθείτε ςτο Δημοτικό Συμβοφλιο ώςτε να λάβει την
τελική απόφαςη ωσ προσ τον “Κανονιςμό Λειτουργίασ των Περιπτζρων του Δήμου Αιγάλεω” αφοφ προηγουμζνωσ
μεριμνήςετε να μπει ςε διαβοφλευςη ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ καλεί τθν Επιτροπι να ςυηθτιςει ςχετικά.
Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ και μελζτθςε το προςχζδιο του κανονιςμοφ λειτουργίασ
περιπτζρων, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να επανεξετάςει το προςχζδιο κανονιςμοφ λειτουργίασ περιπτζρων, κακώσ κατά τθ ςυηιτθςθ ςθμειώκθκαν
παρατθριςεισ επί αυτοφ και ςυγκεκριμζνα επί των διαςτάςεων και τθν διαδικαςία μετατόπιςθσ τουσ. Μετά τθν
ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων ςτο προςχζδιο από τθν αρμόδια υπθρεςία κα ςυηθτθκεί εκ νζου ςε επόμενθ
ςυνεδρίαςθ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ
ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ
ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ

1

