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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 01/2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Καταγραφή παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εξαίρεση λόγω αναπηρίας
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Δεκελείας 97, συνήλθε σε συνεδρίαση, η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μετά την υπ΄ αριθ. 980/16.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κου Αριστείδη Βασιλόπουλου, 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 Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 7 τακτικά μέλη και 2 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αριστείδης Βασιλόπουλος, Πρόεδρος
1) Κανταρέλης Δημήτριος
2) Ανδρέου Χριστίνα
2) Γεωργαμλής Λύσανδρος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
5) Γαλαζούλα Αλίκη
6) Παπανικολάου Νικόλαος
7) Χαραμαρά Γεωργία
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ο Πρόεδρος ζήτησε να
συζητηθεί ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Καταγραφή παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης κατ’
εξαίρεση λόγω αναπηρίας». Όλοι οι παρόντες αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε.
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".
Σύμφωνα με την υπ.αρ.34/2010 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας (αρ. έγκρισης Περιφέρειας 8544/5341/13-05-10), ορίστηκαν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.
Τον λόγο έλαβε ο κος Παπανικολάου ο οποίος είπε ότι είναι απαραίτητο προκειμένου να είναι σε θέση να
αποφασίζει για τα σχετικά αιτήματα εκτός από τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει και μια
ενημερωμένη κατάσταση των θέσεων που ήδη έχουν παραχωρηθεί καθώς και το που έχουν αυτές
χωροθετηθεί.
Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος ο οποίος έθεσε την άποψη η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να ετοιμάσει μια
κατάσταση με τις παραχωρημένες θέσεις στάθμευσης κατ’ εξαίρεση λόγω αναπηρίας, έχοντας σημανθεί
σε σχέδιο οι θέσεις.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ε.Π.Ζ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την καταγραφή των παραχωρημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εξαίρεση λόγω αναπηρίας. Η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών θα πρέπει να επιληφθεί για τη δημιουργία αναλυτικής κατάστασης, με τις
παραχωρημένες θέσεις, τους δικαιούχους και την διάρκεια της παραχώρησης, η οποία θα πρέπει να
συνοδεύεται από σχέδιο στο οποίο θα έχουν σημανθεί οι παραχωρημένες θέσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2017
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριστείδης Βασιλόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ανδρέου Χριστίνα
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαζούλα Αλίκη
Παπανικολάου Νικόλαος
Χαραμαρά Γεωργία

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριστείδης Βασιλόπουλος

Εσωτερική διανομή :

1) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3) Γενική Γραμματέα

