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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 4/2014 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης: 70/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
« Λήψη απόφασης για την ανανέωση
παραχώρησης θέσης στάθµευσης κατ΄ εξαίρεση, επί
της οδού Κύπρου 22 & Μυκηνών, Νέα Χαλκηδόνα,
λόγω αναπηρίας του κου Σ. ∆. »
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ.
Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήµερα την 30 του µηνός Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 16325/22-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κου Καλαµπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν.
3852/2010, παρισταµένης ως γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας
Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε βαθµό ∆΄.
Στη συνεδρίαση, µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κου Καλαµπόκη Ιωάννη που της επιδόθηκε νοµότυπα, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Γκούµα ∆ανάη-Εύα , διότι το τακτικό µέλος
κος Κανταρέλης ∆ηµήτριος δήλωσε προφορικά, µετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ότι δεν
µπορεί να παρευρίσκεται στη συνεδρίαση.
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Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαµπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Ρόκου Χαρίκλεια
3) ∆ούλος Ορέστης
4) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Ανδρέου Χριστίνα
7) Γεωργαµλής Λύσσανδρος
8) Παπανικολάου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκούµα ∆ανάη-Εύα

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της υπ΄αρ. ∆2/331/27-12-1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
3/08-01-1991 Β), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 της υπ΄ αρ. ∆ΜΕΟ/στ/3430/11-06-93
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 456/24-06-1993Β΄), "Εγκρίνεται η παραχώρηση χώρων
στάθµευσης σε οδικά τµήµατα του λεκανοπεδίου Αττικής, όπου επιτρέπεται η στάθµευση, στις εξής
περιπτώσεις ………… δ) σε οχήµατα ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα ύστερα από σχετική
άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.2094/92, υπό τον όρο ότι το όχηµα οδηγείται από το ίδιο
άτοµο ή επιβαίνει αυτού".
Β. Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99 εµπίπτει στην αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α. η
κατακόρυφη και η οριζόντια σήµανση.
Με την υπ’ αρ. 55/11 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, εγκρίθηκε η ανανέωση της παραχώρησης θέσης στάθµευσης κατ’ εξαίρεση λόγω
αναπηρίας επί της οδού Κύπρου 22 & Μυκηνών για το υπ’ αρ. ΙΖΤ 2119 όχηµα, για τρία (3)
χρόνια.
Ο κος Σ. ∆. µε την υπ’ αριθµ. 13824/28-07-14 αίτησή του, ζητά να του ανανεωθεί η
παραχώρηση άδειας στάθµευσης κατ΄ εξαίρεση επί της οδού Κύπρου 22 & Μυκηνών, Νέα
Χαλκηδόνα, λόγω αναπηρίας του ιδίου.
Σύµφωνα µε την υπ΄ αρ. 34/2010 κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην
∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας (αρ. έγκρισης Περιφέρειας 8544/5341/13-05-10), τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:
1. Ιατρικές Γνωµατεύσεις από Υγειονοµικές Επιτροπές που να είναι σε ισχύ και να αναφέρουν
το ποσοστό αναπηρίας του ασθενούς το οποίο θα αφορά κινητική ανεπάρκεια ή σε περίπτωση
αναγκαίας περιοδικής µετακίνησης του ασθενή για λόγους αποκατάστασης του (π.χ.
αιµοκάθαρση), ζητείται βεβαίωση αρµόδιου ∆ηµόσιου νοσοκοµείου
2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος του ενδιαφεροµένου η οποία θα φέρει την ένδειξη
«ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» ή ∆ελτίο Στάθµευσης ΑµΕΑ (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών)
3. Αποδεικτικό ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ) από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση µόνιµης
κατοικίας
4. Άδεια οδηγήσεως ασθενή ή ατόµου τον οποίο έχει ορίσει ο ασθενής
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει στην ιδιοκτησία του ή δικαίωµα χρήσης θέσης στάθµευσης σε
υπόγειο, πυλωτή ή άλλο χώρο, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος
6. Φωτοαντίγραφο Ε9 Φορολογικής ∆ήλωσης
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Στην ίδια αίτηση του ο κος Σ. ∆. επισυνάπτει :

1. Άδεια κυκλοφορίας του υπ' αρ. ΙΖΤ 2119 Ι.Χ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ οχήµατος (αντίγραφο)
2. Άδεια οδήγησης
3. Η υπ’ αρ. 09905/2012/5076/20-09-12 Γνωστοποίηση αποτελέσµατος πιστοποίησης
αναπηρίας της Α΄ βαθµια Υγειονοµικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ
4. ∆ελτίο Στάθµευσης ΑµΕΑ
5. Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης.
Συνηµµένα :

1.Η υπ’ αριθµ. 13824/28-07-14 αίτηση του κου Σ. ∆.
µε τα ανωτέρω 1 έως 5 συνοδευτικά.
2. Η υπ’ αρ. 55/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της
Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του κου Προέδρου
- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13824/28-07-2014 αίτηση του κου Σ. ∆. µε τα σχετικά
επισυναπτόµενα έγγραφα
- την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 14258/05-08-2014 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών
- τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Εγκρίνει την ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθµευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω
αναπηρίας του κου Σ. ∆., επί της οδού Κύπρου 22 & Μυκηνών στη Νέα Χαλκηδόνα, για
το Ι.Χ. µε αρ. κυκλοφορίας ΙΖΤ 2119.
2) Ο δικαιούχος οφείλει κάθε τρία (3) έτη να προσκοµίζει στο ∆ήµο
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος εκ νέου όλα τα απαραίτητα κατά περίοδο δικαιολογητικά. Σε
περίπτωση µη προσκόµισης των δικαιολογητικών, η παραχώρηση θέσης στάθµευσης
καταργείται. Επίσης, η παραχώρηση θέσης στάθµευσης καταργείται άµεσα σε περίπτωση
αλλαγής ενός εκ των κριτηρίων παραχώρησης (αλλαγή διεύθυνσης µόνιµης κατοικίας,
αλλαγή οχήµατος κλπ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 70/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εσωτερική διανοµή: 1) ∆.Τ.Υ.
2) Γραφείο ∆ηµάρχου
3) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα

