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        ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΕΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΗΜΑ  ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΘΟ:ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό ηης σνεδρίαζης αριθμ. 4/2018  ηης Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζφής ηοσ  Δήμοσ  Αλμφπίας 

Αξηζκ.Απόθ.:05/2018 ΘΕΜΑ 1o:. Ειζήγηζη προς ηο Δημοηικό σμβούλιο, για 

ηην παρατώρηζη θέζη ζηάθμεσζης για κάλσυη αναγκών 

ηροθοδοζίας Καηαζηήμαηος. 

 

             

            ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 2 Νοεμβρίοσ 2018, 

εκέξα Παραζκεσή θαη ώξα 10.00΄ π.μ. ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ 

Δήκνπ Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο, κε 

αξηζκό 22532/29-10-2018, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 75 ηνπ ν.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 

επηά (7) κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα (4), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

1. Μπίλνο  Δεκήηξηνο  (Δήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Ε.Π.Ζ.) 

 1. Μπάηζεο Υξήζηνο (Μέινο 

ηεο Ε.Π.Ζ.) 

2. Σζηκηζηξίδεο Γώξγηνο  (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.)  

      2.  αββίδεο Γεώξγηνο  (Μέινο 

ηεο Ε.Π.Ζ.)  

3. Γνύδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

 

      3.  Παξνύηνγινπ Νηθόιανο 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

4.  Γεσξγίνπ Υξήζηνο (Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο ηεο Ε.Π.Ζ) 

      4. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

(Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

    (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

  
          

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ.Θληδεκπαηδάθε Δήκεηξα,   

γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  

           Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θ. Μπίλνο Δεκήηξηνο, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε ηα 

παξαθάησ: 

            Από ην  ηκήκα Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο εζηάιε ζηελ Επηηξνπή 

Πνηόηεηα Ζσήο ε από 12/10/2018 εηζήγεζε ηνπο , ζηε νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο:  
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ΘΕΜΑ:  «Παρατώρηζη θέζης ζηάθμεσζης για κάλσυη αναγκών ηροθοδοζίας 

                 Καηαζηήμαηος» 

 
         ρεηηθά κε ηελ αξηζ. 19101/19-09-2018 αίηεζε ηνπ Καηζαξνύ Γεώξγηνπ  Εξγαζηήξην 

Ζαραξνπιαζηηθήο  πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή νδό Παύινπ Μειά 19,  γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ εηζεγνύκαζηε θεηικά γηα ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ Ρ40 θαηά κήθνο 

ηεο όςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη πξνηείλνπκε ηελ έγθξηζε κίαο ( 1 ) ζέζεο ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο κπξνζηά από ην θαηάζηεκα Εξγαζηήξην Ζαραξνπιαζηηθήο , θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ( Δεπηέξα έσο άββαην ) θαη ώξεο από 7:00 έσο 15:00 ζε κήθνο 6,00 

κέηξσλ, επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ Παύινπ Μειά 19,  έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο 

πξνζέγγηζε κόλν γηα ζηάζε θαη όρη γηα ζηάζκεπζε ελόο νρήκαηνο ηξνθνδνζίαο. 

       Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε αδεηνδόηεζε απαηηείηαη ε έθδνζε Απόθαζεο ηεο 

Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ηνπνζέηεζήο ηεο ζην ζεκείν πνπ καο αλαθέξεηαη.   

       Λόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ Δήκνπ θαη γηα ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ Καηζαξνύ Γεώξγηνπ, ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 

πηλαθίδσλ βαξύλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο. 

 

 Καηόπηλ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

        Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε, έρνληαο ππόςε θαη  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ Ν.3852/2010  

                                        Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

      Εηζεγείηαη  ζεηηθά  πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην  γηα ηελ  ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ Ρ40 

θαηά κήθνο ηεο όςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη κίαο ( 1 ) ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο κπξνζηά από ην θαηάζηεκα Εξγαζηήξην Ζαραξνπιαζηηθήο ηνπ θ.Καηζαξνύ 

Γεώξγηνπ , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ( Δεπηέξα έσο άββαην ) θαη ώξεο από 7:00 έσο 

15:00 ζε κήθνο 6,00 κέηξσλ, επί ηεο δεκνηηθήο νδνύ Παύινπ Μειά, , έηζη ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξνζέγγηζε κόλν γηα ζηάζε θαη όρη γηα ζηάζκεπζε ελόο νρήκαηνο 

ηξνθνδνζίαο. 

Επίζεο ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ βαξύλεη ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο.  

 

                        Η απόυαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 5/2018 
...................................................................................................………………… 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

 Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 
 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 
  

  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Αριδαία 05-11-2018 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 
 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
      ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 

ΑΔΑ: ΩΗΘΘΩΨΩ-Ζ3Λ
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