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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 2/2011 Συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 
 

Αριθ. Απόφασης : 10/2011                                  
                                                          
 

                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Ανανέωση παραχώρησης άδειας στάθμευσης επί 
της οδού Μαιάνδρου 132 σε άτομο με αναπηρία». 
 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κτήριο στέγασης των Τ.Υ. του Δήμου (Πίνδου 1 και 
Εφέσου) σήμερα στις 9 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
6.30 μ.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 2272/2/3-3-2011 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου αυτής κ. Ζαχαρία Χωρινού, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως 
γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν :     
 



 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Χωρινός Ζαχαρίας, Πρόεδρος,  2) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος, 3) 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 4) Κανταρέλης Δημήτριος 5)  Παΐδας 
Αδαμάντιος 6) Παπακώστας Γεώργιος 7) Λαζαρίδης Πέτρος 8) Κοσκολέτος 
Σωτήριος και 9) Γκούμα Δανάη-Εύα, μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
   Ουδείς. 

 
Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 
επί του 6ου θέματος της Η.Δ. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

Με την υπ' αρ. 34/08 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η κατ' εξαίρεση 

λόγω αναπηρίας παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μαιάνδρου 132 για το 

υπ' αρ. κυκλοφορίας ΖΜΜ 8113 Ι.Χ. αυτοκίνητο για την μετακίνηση της κας 

Μπολάνου Αναστασίας. 

Με την υπ’ αριθμ. 34/2010 (αρ. έγκρ. Περιφέρειας 8544/5341/13-05-10) , το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας αποφάσισε «…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 τη 
δυνατότητα να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά….» 

Προκειμένου λοιπόν να ανανεωθεί η εν λόγω παραχώρηση, με το υπ΄ αριθμ. 1356/11-
02-11 η Υπηρεσία κάλεσε την κα Μπολάνου να επανυποβάλλει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. 

   Η κα Μπολάνου Αναστασία με την υπ’ αριθμ. 1574/16-02-11 αίτησή της, ζητά να 
της ανανεωθεί η παραχώρηση άδεια στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση έναντι της οικίας της, 
όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες, που βρίσκεται επί της οδού Μαιάνδρου 
132, λόγω αναπηρίας της . 
 
Στην ίδια αίτηση επισυνάπτει : 
1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αντίγραφο) 
2. Άδεια κυκλοφορίας του υπ' αρ. ΖΜΜ 8113 Ι.Χ. οχήματος (αντίγραφο) 
3. Την υπ’ αριθ. 34001/06-12-07 απόφαση του Δ/ντη ΙΚΑ (αντίγραφο) 



4. Υπεύθυνη Δήλωση  μονίμου κατοικίας. 
5. Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ 
6.  Αντίγραφο Ε9  έτους 2005 

 

Άποψη της Υπηρεσίας μας : 

 Σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. Δ2/331/27-12-1991 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 3 / 08-01-1992 Β΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της 
υπ' αρ. ΔΜΕΟ/στ/3430/11-06-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 456/24-06-1993 
Β΄), "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". 

 Με την υπ’ αριθμ. 34/2010 (αρ. έγκρ. Περιφέρειας 8544/5341/13-05-10) , 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας αποφάσισε «…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 
τη δυνατότητα να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά….» 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99 εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των Ο.Τ.Α. η κατακόρυφη και η οριζόντια σήμανση. 

Προτείνουμε να της ανανεωθεί η άδεια στάθμευσης επί της οδού Μαιάνδρου 
132 έναντι της οικίας της, όπως  φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες . 

 
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα, σας παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 
Συνημμένα : 
1. Η υπ’ αριθμ. 1574/16-02-11 αίτηση της κας Μπολάνου Αναστασίας με τα ανωτέρω 
1 έως 6 συνοδευτικά. 
2. Φωτογραφίες 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ε.Π.Ζ., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 
στο αριθ. 2/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την 
Ε.Π.Ζ.  να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 
1574/16-2-2011 αίτηση της κας Α.Μπολάνου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/10, την αριθ. 34/2010 απόφαση Δ.Σ.Ν.Φ., το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2696/99, 
το άρθρο 4 της υπ' αρ. Δ2/331/27-12-1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3 / 
08-01-1992 Β΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αρ. 
ΔΜΕΟ/στ/3430/11-06-1993 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 456/24-06-1993 Β΄) και 
όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, 
  

 
 



 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει την ανανέωση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μαιάνδρου στον 

αριθμό 132, όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες, του με αριθμό 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου ΖΜΜ 8113 Ι.Χ,  ώστε να είναι εύκολη η 
μετακίνηση της κας Μπολάνου Αναστασίας.  
 

2. Η δικαιούχος, οφείλει κάθε τρία (3) έτη να προσκομίζει στο Δήμο Νέας 
Φιλαδέλφειας εκ νέου όλα τα απαραίτητα κατά περίοδο δικαιολογητικά. Σε 
περίπτωση μη προσκόμισης των δικαιολογητικών, η παραχώρηση θέσης 
στάθμευσης καταργείται.  Επίσης, η παραχώρηση θέσης στάθμευσης 
καταργείται άμεσα σε περίπτωση αλλαγής ενός εκ των κριτηρίων 
παραχώρησης (αλλαγή διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, αλλαγή οχήματος κλπ). 

 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  10/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΝΟΣ 
 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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