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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ. 1/2019 Πρακτικό Συνεδρίασης της  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωρωπού. 

 
Αριθμός Απόφασης 3/2019 

Θέμα : «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εύρεσης χώρου στάθμευσης 
οικοπέδου ή αγροτεμαχίου εγκυς ή εντός του οικισμού της παραλίας Αγίων 

Αποστόλων και πλησίον του ήδη υπάρχοντος πάρκινγκ». 
 
          Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, σήμερα την 6η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019 
και ώρα 17:15, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Ωρωπού, ύστερα από την υπ΄αριθ. 3275/01-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010. 
          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη :   
              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.-Δέδες Κων/νος (Πρόεδρος)                                                            1.-Θεοδώρου Ανδρέας 
2.-Κιούσης Κων/νος                                                                              2.-Ράπτης Σπυρίδων 
3.- Βάθης Ιωάννης                                                                                                                                                       
(αναπληρωτής του κ. Δάβρη Στέφανου)      
4.-Πούλος Γεώργιος  
5.-Πάντος Γεώργιος                                                                       
6.- Αρμυριώτης Γεώργιος  
7.-Πέππας Παναγιώτης    
                                                
          Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την Υπάλληλο του Δήμου Κα Λιάκουρη Πετρούλα. 
          Ο Πρόεδρος έφερε προς συζήτηση το τρίτο (3ο) θέμα  της ημερησίας διάταξης, 
καταθέτοντας την με αριθ. 5/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Καλάμου με θέμα : «Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα εύρεσης 
χώρου στάθμευσης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου εγκυς ή εντός του οικισμού της 
παραλίας Αγίων Αποστόλων και πλησίον του ήδη υπάρχοντος παρκινγκ», 
προκειμένου να αποσυμφορηθεί  το εμπορικό κέντρο των Αγίων Αποστόλων διότι οι 
δυο υπάρχοντες χώροι στάθμευσης δεν επαρκούν για την στάθμευση των οχημάτων. 
  
            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της : 
1.-Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 
2.-Την εισήγηση του Προέδρου 
          Μετά από διαλογική συζήτηση  
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Ως προς την αναγκαιότητα εύρεσης χώρου στάθμευσης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου 
εγκυς ή εντός του οικισμού της παραλίας Αγ. Αποστόλων, σύμφωνα με την απόφαση 
του Τοπικού Συμβουλίου και για τους λόγους που προανέφερε ο Πρόεδρος στην 
εισήγησή του. 
Μειοψηφεί ο Δημοτικός Σύμβουλος Αρμυριώτης Γεώργιος λέγοντας : Γιατί δυο (2) 
μήνες πριν τις εκλογές έρχεται φωτογραφικά η αναγκαιότητα, ενώ θα μπορούσε να 
είχε γίνει εδώ και πέντε (5) χρόνια.  Δεν διαφωνώ με την αναγκαιότητα, αλλά με τον 
χρόνο και τον τρόπο. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 3/2019 
Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

 
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                   1.-Κιούσης Κων/νος 

             2.-Βάθης Ιωάννης 
                                                                                          (αναπληρωτής του κ. Δάβρη Στέφανου) 
           ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΔΕΔΕΣ                                                        3.-Πούλος Γεώργιος 
                                                                                                     4.-Πάντος Γεώργιος  
                                                                                                     5.-Αρμυριώτης Γεώργιος 
                                                                                                     6.-Πέππας Παναγιώτης 
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