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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Νζα Φιλαδζλφεια 31-1-2020
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
Αρικμ. Πρωτ. 2672
ΔΗΜΟ
N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – N.ΧΑΛΚΗΔΟΝA
----------------------------------------------Δ/ςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν
Σμιμα Τποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων
του Διμου και Διοικθτικισ Μζριμνα
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ

Από το πρακτικό τθσ αρικ. 1/2020 ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ
του Διμου Ν. Φιλαδζλφειασ – Ν. Χαλκθδόνασ

Αρικ. Απόφαςθσ : 11/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
“Παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ
κατϋ εξαίρεςθ λόγω αναπθρίασ, επί
τθσ οδοφ Γ. Παπανδρζου 132, ςτθ
Νζα Φιλαδζλφεια "
τθ Νζα Φιλαδζλφεια και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα επί τθσ οδοφ Δεκελείασ 97,
ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Νζασ
Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ, ςιμερα τθν 23θΙανουαρίου 2020, θμζρα Πζμπτθ
και ϊρα 10:00 μετά τθν υπϋ αρικ. 1236/17.1.2020 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του
Προζδρου αυτισ κου Ιωάννθ Βοφρου, που επιδόκθκε νόμιμα ςε κάκε μζλοσ
χωριςτά και δθμοςιεφκθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
τθ υνεδρίαςθ παρζςτθ ωσ Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ, τθρϊντασ
τα πρόχειρα πρακτικά αυτισ, θ κα Ρωμανοφ Ανκι, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου
Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει θ νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο εννζα
(9) μελϊν τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ ιταν παρόντα 7 τακτικά μζλθ, και 2
απόντεσ, ωσ ακολοφκωσ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Ιωάννθσ Βοφροσ, Πρόεδροσ
2) Κανταρζλθσ Δθμιτριοσ
3) Κοςκολζτοσ ωτιριοσ
4) Λζκκασ Ακανάςιοσ
5) Δανάθ – Εφα Γκοφμα
6) Γραμμζνοσ πυρίδων
7)Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ

ΑΠΟΝΣΕ
1) Κουτςάκθσ Μιχαιλ
2)Ακαναςόπουλοσ Παναγιϊτθσ

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ ειςθγοφμενοσ το 12ο κζμα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ είπε:
Η Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με τo υπ.αρ.47/1.1.2020 ζγγραφό τθσ, μασ
καλεί να προβοφμε ςε λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παραχϊρθςθ κζςθσ
ςτάκμευςθσ κατϋ εξαίρεςθ λόγω αναπθρίασ, επί τθσ οδοφ Γ. Παπανδρζου 132, ςτθ
Νζα Φιλαδζλφεια, ςτον κοΧαμηλό Γεώργιο λόγω αναπηρίας τοσ ιδίοσ.
Για ενθμζρωςθ θ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν μασ γνωρίηει τα κάτωκι:
Α. φμφωνα με το άρκρο 4 τθσ υπϋαρ. Δ2/331/27-12-1991 Κοινισ Τπουργικισ
Απόφαςθσ (ΦΕΚ 3/08-01-1991 Β), όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 5 τθσ υπϋ
αρ. ΔΜΕΟ/ςτ/3430/11-06-93 Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 456/24-06-1993Βϋ),
"Εγκρίνεται θ παραχϊρθςθ χϊρων ςτάκμευςθσ ςε οδικά τμιματα του
λεκανοπεδίου Αττικισ, όπου επιτρζπεται θ ςτάκμευςθ, ςτισ εξισ περιπτϊςεισ
………… δ) ςε οχιματα ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα φςτερα από ςχετικι άδεια,
ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν.2094/92, υπό τον όρο ότι το όχθμα οδθγείται από το
ίδιο άτομο ι επιβαίνει αυτοφ".
Β. φμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99 εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των
Ο.Σ.Α. θ κατακόρυφθ και θ οριηόντια ςιμανςθ.
Ο κοσ Χαμθλόσ με τθν υπ’ αρικμ. 34843/10-12-19 αίτθςι του, ηθτά να του
παραχωρθκεί άδεια ςτάκμευςθσ κατϋ εξαίρεςθ ζμπροςκεν τθσ οικίασ του, που
βρίςκεται επί τθσ οδοφ Γ. Παπανδρζου 132, Νζα Φιλαδζλφεια, λόγω αναπθρίασ του
ιδίου.
φμφωνα με τθν υπϋ αρ. 34/2010 κανονιςτικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
του πρϊθν Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ (αρ. ζγκριςθσ Περιφζρειασ 8544/5341/13-0510), τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι τα κάτωκι:

1.Ιατρικζσ Γνωματεφςεισ από Τγειονομικζσ Επιτροπζσ που να είναι ςε ιςχφ και να
αναφζρουν το ποςοςτό αναπθρίασ του αςκενοφσ το οποίο κα αφορά κινθτικι
ανεπάρκεια ι ςε περίπτωςθ αναγκαίασ περιοδικισ μετακίνθςθσ του αςκενι για
λόγουσ αποκατάςταςθσ του (π.χ. αιμοκάκαρςθ), ηθτείται βεβαίωςθ αρμόδιου
Δθμόςιου νοςοκομείου
2. Άδεια κυκλοφορίασ του οχιματοσ του ενδιαφερομζνου θ οποία κα φζρει τθν
ζνδειξθ «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» ι Δελτίο τάκμευςθσ ΑμΕΑ (Τπουργείο Μεταφορϊν και
Επικοινωνιϊν)
3. Αποδεικτικό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΕΤΔΑΠ) από το οποίο να προκφπτει θ διεφκυνςθ
μόνιμθσ κατοικίασ
4. Άδεια οδθγιςεωσ αςκενι ι ατόμου τον οποίο ζχει ορίςει ο αςκενισ
5. Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του ι δικαίωμα χριςθσ κζςθσ
ςτάκμευςθσ ςε υπόγειο, πυλωτι ι άλλο χϊρο, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του
Διμου Φιλαδζλφειασ - Χαλκθδόνοσ
6. Φωτοαντίγραφο Ε9 Φορολογικισ Διλωςθσ
τισ υπϋαρ.34843/10-12-19 αίτθςθ του ο κοσ Χαμθλόσ επιςυνάπτει :
1.
2.
3.
4.
5.

Άδεια κυκλοφορίασ του υπ' αρ. ΖΤΖ 5480 Ι.Χ. οχιματοσ (αντίγραφο)
Η υπϋαρικμ.27709/29-12-14 Απόφαςθ Δ/ντθ ΙΚΑ
Άδεια οδθγιςεωσ
Αντίγραφο ΔΕΗ
Τπεφκυνθ Διλωςθ

Ο κοσ Χαμθλόσ δεν διακζτει αναπθρικό όχθμα και δελτίο ςτάκμευςθσ ΑμΕΑ.
Μετά τθν ανωτζρω ενθμζρωςθ ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν
τθσ Ε.Π.Ζ. τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε τθν Ε.Π.Ζ. να αποφαςίςει ςχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ:
1.
τθν ειςιγθςθ του κου Προζδρου
2.
τισ διατάξεισ του Ν. 2696/1999
3.
τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010
4.
το υπ.αρ. 47/1.1.2020ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
5.
τθν υπ.αρ. 34843/10-12-19 αίτθςθ τουκουΧαμθλοφ Γεϊργιου
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αίτθμα του κου Χαμθλοφ Γεϊργιου για τθν παραχϊρθςθ κζςθσ
ςτάκμευςθσ κατϋ εξαίρεςθ λόγω αναπθρίασ τουιδίου, ζμπροςκεν τθσ οικίασ του
που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Γ. Παπανδρζου 132, ςτθ Νζα Φιλαδζλφεια, για το Ι.Χ.
με αρ. κυκλοφορίασ ΖΤΖ5480.

Ο δικαιοφχοσ οφείλει κάκε τρία (3) ζτθ να προςκομίηει ςτο Διμο Ν. ΦιλαδζλφειασΝ. Χαλκθδόνασ εκ νζου όλα τα απαραίτθτα κατά περίοδο δικαιολογθτικά. ε
περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ των δικαιολογθτικϊν, θ παραχϊρθςθ κζςθσ
ςτάκμευςθσ καταργείται. Επίςθσ, θ παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ καταργείται
άμεςα ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενόσ εκ των κριτθρίων παραχϊρθςθσ (αλλαγι
διεφκυνςθσ μόνιμθσ κατοικίασ, αλλαγι οχιματοσ κλπ).
H απόφαςθ αυτι πιρε αφξοντα αρικμό 11/2020
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Κανταρζλθσ Δθμιτριοσ
Κοςκολζτοσ ωτιριοσ
Λζκκασ Ακανάςιοσ
Γραμμζνοσ πυρίδων
Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ

Ιωάννησ Βοφροσ

Δανάθ – Εφα Γκοφμα

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ

Ιωάννησ Βοφροσ

Εςωτερική διανομή :
1) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2) Γενική Γραμματζα
3) Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών

