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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 
   143 41  Ν.Φ. 
   Πληροφορίες  : Ιωάννα Βασιλακάκη 
   Τηλ. : 213 2049 028 
   Fax : 213 2049 006 

 Από τα πρακτικά της  01 /03/10 
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νέας Φιλαδέλφειας, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

  
 
ΘΕΜΑ: “Διαβίβαση της υπ’ αρ. 16/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που  
αφορά στην :  
α. Κοινοποίηση Σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις θέσεις στάθμευσης 
αναπηρικών οχημάτων και  
β. Παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης”. 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας, συνήλθε σε Συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Μίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών 
Θεσσαλονίκης και Λαχανά,, σήμερα στις 01/03/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, ύστερα από 
την αριθμ.  πρωτ. 1902/25 – 02 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Εμμανουήλ Βατίδη, 
που επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη του, σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

Ο Δήμαρχος : ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ   
Ο Πρόεδρος : ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Ο Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
2. ΒΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜ 
4. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
5. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
6. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
7. ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 
 

 
8.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
9.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
10. ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
11. ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
12. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
13. ΧΩΡΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
14. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛ. 
 

 
15. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣ. 
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 
17. ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡ. 
18. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
19. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ. 
21. ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 
Ο Δήμαρχος και όλοι οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ.  πρωτ. 
1902/25 – 02 - 2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Βατίδη, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα τις δ/ξεις των άρθρων 92 και 95 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 
 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ιωάννα Βασιλακάκη, 
υπάλληλος του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 96, 97, 100 του  Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06), δεδομένου 
ότι σε σύνολο 21 μελών ήταν: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΚΟΝΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ   ______           

1.  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      
2.  ΑΛΑΦΑΚΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
3.  ΒΑΤΙΔΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ     
4.  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ 
5.  ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                      
6.  ΚΑΡΑΚΑΞΙΔΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
7.  ΚΟΣΜΑ     ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
8.  ΚΟΤΣΙΡΑΣ          ΠΑΥΛΟΣ         
9.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
10.  ΜΟΣΧΟΣ    ΑΝΔΡΕΑΣ 
11.  ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
12.  ΧΩΡΙΝΟΣ    ΖΑΧΑΡΙΑΣ      
13.  ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
14.  ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ  ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ 
15.  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΙΡΗ 
16.  ΜΠΟΒΟΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
17.  ΣΚΑΡΠΑΘΙΑΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
18.  ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
19.  ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
Κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. Γεωργαμλής 
 
Κατά την συζήτηση του 9ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Π. Γρετζελιάς 
 
Κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποχώρησε από την συνεδρίαση ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ν. Αδαμόπουλος 
 
Κατά την συζήτηση του 25ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, προσήλθαν στην συνεδρίαση οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Π. Γρετζελιάς και Λ. Γεωργαμλής 
 
ΘΕΜΑ  12 ο  Η.Δ.  
 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι ο Δήμαρχος με την υπ’ 
αρ. πρ. 1896 /25- 02 - 2010 εισήγησή του, εκθέτει ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή του ΔΝΦ με την υπ’ αρ. 
16/10 απόφασή της αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ: 
 

α. Την λήψη Κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση θέσεων στάθμευσης , σε άτομα με 
κινητική αναπηρία καθώς και σε άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε περίπτωση  
αναγκαίας περιοδικής μετακίνησης σε άτομα  τα οποία  πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν την 
δυνατότητα να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά.  

       ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).  
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 Ιατρικές γνωματεύσεις , αποφάσεις από Υγειονομικές επιτροπές  που να 
είναι σε ισχύ και να αναφέρουν το ποσοστό αναπηρίας του ασθενούς το οποίο  
θα αφορά την κινητική ανεπάρκεια ή σε περίπτωση αναγκαίας περιοδικής 
μετακίνησης του ασθενή για λόγους αποκατάστασης του (π.χ. αιμοκάθαρση), 
ζητείται βεβαίωση αρμοδίου  Δημοσίου νοσοκομείου. 

 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του ενδιαφερόμενου, η οποία θα φέρει 
την ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» ή 

Δελτίο  στάθμευσης Α Μ Ε Α (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών – οδός 
θεομήτορος Αγ. Δημήτριος).   

 Αποδεικτικό  στοιχείο λογαριασμών Δ Ε Κ Ο (Δ Ε Η, Ο Τ Ε, Ε Υ Δ Α Π.) από 
το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του αναπήρου. 

             Άδεια  οδηγήσεως  οχήματος (δίπλωμα αν υπάρχει), αλλιώς του οδηγού τον 
οποίο ορίσει ο ασθενής.   

              Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει στην ιδιοκτησία του ή δικαίωμα χρήσης 
θέσης στάθμευσης σε υπόγειο γκαράζ, πυλωτή ή άλλο χώρο, εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας  

              Έλεγχος  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ότι η συγκεκριμένη θέση 
που  αιτείται ο ενδιαφερόμενος  δεν  παρακωλύει  την κίνηση των οχημάτων  στην 
συγκεκριμένη  διεύθυνση και ότι η αιτούμενη θέση στάθμευσης  δεν βρίσκεται  σε 
πλατεία ή σε πεζόδρομο.  

              Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 Φορολογικής Δήλωσης.  

               (Όλα τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία σε 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.)  

       

    β.  Με την Κανονιστική Απόφαση, να εγκρίνεται και  η επανεξέταση των αδειών που 
έχουν ήδη παραχωρηθεί και η ανάκληση όσων δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα.  

         γ.  Την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη κανονιστικής 
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 79  εδ.2 β. 
 
Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο Πρόεδρος κάλεσε το 
Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου, την υπ’ αρ. 16/2010 ΑΔΕ, το εδ. 2β του 
άρθρου 79 του ν. 3463/06, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 93 του ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. (Φ.Ε.Κ. Α’ 114/06)  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει για τους εις το σκεπτικό της παρούσης αναφερόμενους λόγους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
16/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας η οποία αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης : 
 
α. Την λήψη Κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση θέσεων στάθμευσης, σε άτομα με κινητική 
αναπηρία καθώς και σε άτομα που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε περίπτωση  αναγκαίας περιοδικής 
μετακίνησης σε άτομα  τα οποία  πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν την δυνατότητα να προσκομίσουν 
τα κάτωθι δικαιολογητικά.  

       ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
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 Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).  

 Ιατρικές γνωματεύσεις, αποφάσεις από Υγειονομικές επιτροπές που να είναι σε 
ισχύ και να αναφέρουν το ποσοστό αναπηρίας  του ασθενούς το οποίο  θα αφορά την 
κινητική ανεπάρκεια ή σε περίπτωση αναγκαίας περιοδικής μετακίνησης του ασθενή 
για λόγους αποκατάστασης του (π.χ. αιμοκάθαρση), ζητείται βεβαίωση αρμοδίου  
Δημοσίου νοσοκομείου. 

 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του ενδιαφερόμενου, η οποία θα φέρει την 
ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» ή 

Δελτίο στάθμευσης Α Μ Ε Α (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών –οδός 
θεομήτορος Αγ. Δημήτριος).   

 Αποδεικτικό στοιχείο λογαριασμών Δ Ε Κ Ο (Δ Ε Η, Ο Τ Ε, Ε Υ Δ Α Π.) από το οποίο 
να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του αναπήρου. 

                Άδεια οδηγήσεως οχήματος (δίπλωμα αν υπάρχει), αλλιώς του οδηγού τον οποίο 
ορίσει ο ασθενής.   

             Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει στην ιδιοκτησία του ή δικαίωμα χρήσης θέσης 
στάθμευσης σε υπόγειο γκαράζ, πυλωτή ή άλλο χώρο, εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας  

                Έλεγχος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ότι η συγκεκριμένη θέση που  
αιτείται ο ενδιαφερόμενος δεν  παρακωλύει την κίνηση των οχημάτων στην συγκεκριμένη  
διεύθυνση και ότι η αιτούμενη θέση στάθμευσης δεν βρίσκεται σε πλατεία ή σε πεζόδρομο.  

                Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 Φορολογικής Δήλωσης.  

               (Όλα τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία σε επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα.)  

 

β. Με την Κανονιστική Απόφαση, να εγκρίνεται και  η επανεξέταση των αδειών που έχουν 
ήδη παραχωρηθεί και η ανάκληση όσων δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα.  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  34 /2010. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό ως εξής: 
 

 ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΤΙΔΗΣ  

Αθανασόπουλος Π. 
Αλαφάκης Δ. 
Γεωργιάδης Χ. 
Ευαγγελινός Κ.  
Καρακαξίδης Π. 
Κοσμά Στ.  
Κότσιρας Π. 
Κωνσταντάτος Δ. 

Μόσχος Α. 
Φουλεδάκης Ε. 
Χωρινός Ζ. 
Αθανασιάδου Μ. 
Μπόβος Χ. 
Σκαρπαθιώτης Σ. 
Αδαμόπουλος Ν. 
Τομπούλογλου Ι. 

                                                                                 
 

ΚΟΙΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

1. Δ.Ε.  ΔΝΦ 
2. ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
3. ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠ.  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΥΠ/ΝΗ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ 
ΑΡΧ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
 

           ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΑ 
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