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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 11/2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:

Θέμα : Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ’ εξαίρεση λόγω αναπηρίας
Στη Νέα Χαλκηδόνα στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων, συνήλθε σε
συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σήμερα την
03η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μετά την υπ΄ αρ. 30151/28-11-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Καλαμπόκη Ιωάννη, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιακουμάτου Γεωργία ΔΕ Διοικητικού, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας –
Νέας Χαλκηδόνας.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 4 μέλη απόντα, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
2) Γαλαζούλα Αλίκη
3) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
5) Ανδρέου Χριστίνα

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αντωναρόπουλος Χρήστος - Ευλόγιος
2) Σιώρης Νικόλαος
3) Παπανικολάου Νικόλαος
4) Γκούμα Δανάη - Εύα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 8ο
θέμα ημερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τίθενται υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής :
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τo υπ.αρ.31166/26.11.2018 έγγραφό της, μας καλεί να προβούμε σε
λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω
αναπηρίας.

Για ενημέρωσή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μας γνωρίζει τα κάτωθι:
Α. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αρ. Δ2/331/27-12-1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3/08-011991 Β), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ΄ αρ. ΔΜΕΟ/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.42/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος,
εγκρίθηκε η ανανέωση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση λόγω αναπηρίας επί της οδού
Λυκούργου 82, για το υπ.αρ. ΥΖΟ6703 όχημα στην Ν. Φιλαδέλφεια.
Ο κος Χαμαμτζιάν Πέτρος με την υπ.αρ. 28095/31.1018 αίτησή του ζητά να του ανανεωθεί η παραχώρηση
άδειας στάθμευσης κατ’ εξαίρεση λόγω αναπηρίας του ίδιου για το όχημα με αρ.κυκλοφορίας ΖΜΤ 4127.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης.»
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της:
 την εισήγηση του κου Προέδρου
 την υπ.αρ. 42/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ.
 το υπ.αρ. 10283/06.06.2014 έγγραφό της Τεχνικής Υπηρεσίας
 την υπ.αρ. 28085/31.10.18 αίτηση του κου Χαμαμτζιάν
 το υπ.αρ.31166/26.11.2018 έγγραφό της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο μας καλούν για την λήψη
σχετικής απόφασης
 τον Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ), άρθρο 10 παρ.2
 το άρθρο 4 της υπ/αρ/ Δ2/331/27-12-1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3/08-01-1991 Β), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ΄αρ. ΔΜΕΟ/στ/3430/11-06-93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
456/24-06-1993Β’)
 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αίτημα του κου Χαμαμτζιάν Πέτρου για την ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ’
εξαίρεσης λόγω αναπηρίας του ιδίου, έμπροσθεν της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου
82, Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω αναπηρίας του ιδίου για το όχημα με αρ.κυκλοφορίας ΖΜΤ 4127.
Υπενθυμίζουμε ότι ο δικαιούχος οφείλει κάθε τρία (3) έτη να προσκομίζει στο Δήμο Ν. ΦιλαδέλφειαςΝ.Χαλκηδόνας εκ νέου όλα τα απαραίτητα κατά περίοδο δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κοινοποίηση : Χαμαμτζιάν Πέτρος, Λυκούργου 82, Νέα Φιλαδέλφεια (ενδιαφερόμενος)
Εσωτερική διανομή : 1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3)Γενική Γραμματέα

