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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το πρακτικό τθσ αρικ. 10/2018 ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ
του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ ςτθν οποία ψθφίςτθκε το παρακάτω κζμα:
Θζμα : Παραχώρηςη θζςησ ςτάθμευςησ κατ’ εξαίρεςη λόγω αναπηρίασ (του κου Χρηςτου Ιωαννη)
τθ Νζα Χαλκθδόνα ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα επί τθσ οδοφ Αχαρνϊν 464 & Αγ.Αναργφρων, ςυνιλκε ςε
ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ, ςιμερα τθν
09θ
Οκτωβρίου 2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13:00 μετά τθν υπϋ αρ. 25434/05-10-2018 ζγγραφθ
πρόςκλθςθ του Προζδρου αυτισ κ. Καλαμπόκθ Ιωάννθ, 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 Γιακουμάτου Γεωργία ΔΕ Διοικθτικοφ, αορίςτου χρόνου 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 6 τακτικά μζλθ και 3 μζλθ απόντα, ωσ ακολοφκωσ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Καλαμπόκθσ Ιωάννθσ, Πρόεδροσ
2) Ρόκου Χαρίκλεια
3) Γαλαηοφλα Αλίκθ
4) Ανεμογιάννθσ Γεϊργιοσ
5) Αντωναρόπουλοσ Χριςτοσ - Ευλόγιοσ
6) Μανωλεδάκθσ Θεόδωροσ

ΑΠΟΝΣΕ
1) ιϊρθσ Νικόλαοσ
2) Παπανικολάου Νικόλαοσ
3) Γκοφμα Δανάθ - Εφα

Ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ και ειςθγοφμενοσ το εκτόσ
κζμα θμεριςιασ διάταξθσ είπε:
Κυρίεσ και Κφριοι υνάδελφοι, τίκενται υπόψθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ τα εξισ :
Η Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με το υπϋ αρ. 18557/12-7-18 ζγγραφό τθσ, μασ καλεί να προβοφμε ςε
λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τθν παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ κατϋ εξαίρεςθ λόγω αναπθρίασ
ζμπροςκεν τθσ οικίασ του, επί τθσ οδοφ αλαμίνοσ 24, ςτθ Νζα Χαλκθδόνα, του κου Χριςτου Ιωάννθ,
λόγω αναπθρίασ του ιδίου.
Για ενθμζρωςι 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 3/08-011991 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 Χριςτου Ιωάννθσ με τθν υπ’αρικ.17995/06-07-2018 αίτθςι του, ηθτά να του παραχωρθκεί άδεια
ςτάκμευςθσ κατϋ εξαίρεςθ ζμπροςκεν τθσ οικίασ του, που βρίςκεται επί τθσ οδοφ αλαμίνοσ 24, Νζα
Χαλκθδόνα λόγω αναπθρίασ του ιδίου.
φμφωνα με τθν υπ.αρ.34/2010 κανονιςτικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του πρϊθν Διμου Νζασ
Φιλαδζλφειασ (αρ. ζγκριςθσ Περιφζρειασ 8544/5341/13-05-10), 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 Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ
6. Φωτοαντίγραφο Ε9 Φορολογικισ Διλωςθσ
τθν αίτθςθ του ο κοσ Χριςτου Ιωάννθσ επιςυνάπτει :
1.
2.
3.
4.
5.

Άδεια κυκλοφορίασ του υπ’αρ. ΙΝΣ 6257 Ι.Χ. οχιματοσ (αντίγραφο)
Η υπϋαρ. 09905/2017/13253 γνωςτοποίθςθ αποτελζςματοσ πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ του ΚΕΠΑ
Άδεια οδιγθςθσ
Αντίγραφο λογαριαςμοφ ΔΕΗ
Τπεφκυνθ διλωςθ

Ο κοσ Χριςτου Ιωάννθσ δεν διακζτει αναπθρικό όχθμα και δελτίο ςτάκμευςθσ ΑμΕΑ.
Μετά τθν ανωτζρω ενθμζρωςθ ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ Ε.Π.Ζ.
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. το υπ.αρ. 18557/12-7-2018 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
3. τθν υπ.αρ. 17995/06-07-18 αίτθςθ του κου Χριςτου Ιωάννθ με τα ςχετικά επιςυναπτόμενα ζγγραφα
4. τισ διατάξεισ του Ν. 2696/1999
5. τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010
6. τθν υπ.αρ. 34/2010 Κανονιςτικι Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του πρϊθν Διμου Νζασ
Φιλαδζλφειασ

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ομόφωνα εγκρίνει το αίτθμα του κου Χριςτου Ιωάννθ για τθν παραχϊρθςθ κζςθσ ςτάκμευςθσ κατϋ
εξαίρεςθ ζμπροςκεν τθσ οικίασ του, επί τθσ οδοφ αλαμίνοσ 24 Νζα Χαλκθδόνα, λόγω αναπθρίασ του
ιδίου, για το με αρ. κυκλοφορίασ ΙΝΣ 6257 Ι.Χ. όχθμα.
Η δικαιοφχοσ οφείλει κάκε τρία (3) ζτθ να προςκομίηει ςτο Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ- Νζασ 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).

Η απόφαςη αυτή πήρε αφξοντα αριθμό 39/2018
Αφοφ ςυντάχκθκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπωσ ακολουκεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ρόκου Χαρίκλεια
Γαλαηοφλα Αλίκθ
Ανεμογιάννθσ Γεϊργιοσ
Αντωναρόπουλοσ Χριςτοσ - Ευλόγιοσ
Μανωλεδάκθσ Θεόδωροσ

Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο Πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ Ποιότητασ Ζωήσ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΙΩΑΝΝΗ

Κοινοποίηςη: κ. Χρήςτου Ιωάννη αλαμίνοσ 24, Νζα Χαλκηδόνα (ενδιαφερόμενο)
Εςωτερική διανομή :

1) Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου
3) Γενικι Γραμματζα

