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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 09.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 4/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση – Ανανέωση θέσεων στάθμευσης σε άτομα με 
σοβαρό πρόβλημα υγείας, ύστερα από εισηγήσεις της Δημαρχιακής 
Επιτροπής του τέως Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 09.02.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 1122/04.02.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 3/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό στην κα Δήμαρχο, σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Ν. 
Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όσο και του άρθρου 96 
του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 
μελών ήταν παρόντες : 31 και απόντες: 2,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                Γκούμα Δανάη-Εύα                     
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα Δήμητρα Δερμανούτσου. 

 Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στα 

συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

Προσελεύσεις : ----- 

Αποχωρήσεις : Κατά την συζήτηση του 1ου  θέματος της Η.Δ. και μετά, αποχώρησαν οι 

πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Καλημέρα Όμορφη Πόλη», ήτοι οι κ.κ. Χαρ. 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι. Τομπούλογλου, Σπ. Γραμμένος, Σωτ. Κοσκολέτος και 

Χρ. Κοπελούσος . 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 2o θέμα συζήτησης της Η.Δ. και έδωσε τον λόγο 

στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ζαχ. Χωρινό, ο οποίος και με   

βάση, τόσο τις υπ΄αριθμ. 269/2010, 295/2010, 268/2010 και 294/2010 αντιστοίχως 

Αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, όσο και 

τα υπ΄αρ. πρωτ. 12801/29.10.2010, 13446/17.11.2010, 12113/12.10.2010 και 

13238/09.11.2010 εισηγητικά έγγραφα αντιστοίχως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου, ανέπτυξε την εισήγηση του θέματος ως ακολούθως :  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
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Σχετικά με τα αιτήματα 4 κατοίκων του πρώην Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, τα οποία 
εξετάστηκαν από την Δημαρχιακή Επιτροπή κατά το 2010 και υπήρξαν οι αντίστοιχες 
ομόφωνες Αποφάσεις αυτής και λαμβανομένου υπόψη ότι : 

- η παραχώρηση θέσεων στάθμευσης αποτελεί Kανονιστική Απόφαση 
κυκλοφοριακής ρύθμισης,  

- σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) ορίζεται ότι την 
έκδοση των τοπικών κανονιστικών Αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτροπή, 

- σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ. Δ2/331/27-12-1991 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 3/ 08-01-1992 Β΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 
5 της υπ' αρ. ΔΜΕΟ/στ/3430/11-06-1993 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 
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». 

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

- σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.Δ.Σ. 34/2010 (αρ. έγκρ. Περιφέρειας 
8544/5341/13-05-10), το Δημοτικό Συμβούλιο του πρώην 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 κάτωθι δικαιολογητικά: Ιατρικές γνωματεύσεις, 
Αποφάσεις από Υγειονομικές Επιτροπές που να είναι σε ισχύ και να 
αναφέρουν το ποσοστό αναπηρίας του ασθενούς τα οποίο θα αφορά την 
κ ι ν η τ ι κ ή  α ν ε π ά ρ κ ε ι α  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 ενδιαφερομένου η οποία θα φέρει την 
ένδειξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ» ή Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ (Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών), αποδεικτικό λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, 
άδεια οδηγήσεως οχήματος ασθενή ή του οδηγού τον οποίο έχει 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, 
Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 Φορολογικής Δήλωσης. 
 

Σας γνωστοποιώ αναλυτικότερα ότι : 
 
1.  Ο Δήμαρχος του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας με την υπ΄αριθμ. 
πρωτ.12801/29-10-2010 εισήγησή του διαβίβασε στην Δημαρχιακή Επιτροπή την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 9807/17-8-2010 αίτηση του κου Παπαδόπουλου Μιχαήλ με την 
οποία και ζητά να του ανανεωθεί η άδεια στάθμευσης κατ΄εξαίρεση 
έμπροσθεν της οικίας του επί της οδού Ανακούς 46 λόγω αναπηρίας του, 
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ήτοι: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
(αντίγραφο), Άδεια κυκλοφορίας του υπ' αρ. ΥΕΜ 4410  Ι.Χ.Ε οχήματος (αντίγραφο), 
την υπ’ αριθμ. 3300/02-07-2010 ιατρική βεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ», την υπ’ αριθμ. 29987/19-11-09 απόφαση του Δ/ντή Υποκαταστήματος 
Συντάξεων ΙΚΑ (αντίγραφο), την υπ’ αριθμ. 5947/14-07-10 απόφαση της 
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Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών (αντίγραφο), Δελτίο στάθμευσης 
Α.Μ.Ε.Α., Υπεύθυνη Δήλωση  μονίμου κατοικίας, αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ, 
αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε9). 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 269/2010 ομόφωνη Απόφασή της ενέκρινε 
το αίτημα του εν λόγω κατοίκου. 
 
2. Ο Δήμαρχος του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας με την υπ΄αριθμ. πρωτ.13446/17-
11-2010 εισήγησή του διαβίβασε στην Δημαρχιακή Επιτροπή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
13352/12-11-2010 αίτηση του κου Αθανασίου Νίκολη με την οποία και ζητά να 
του παραχωρηθεί άδεια στάθμευσης κατ΄εξαίρεση παραπλεύρως της οικίας 
του επί της οδού Μάνας Στρατιώτου 3 λόγω αναπηρίας του, επισυνάπτοντας 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ήτοι: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αντίγραφο), 
Άδεια κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΑ 1021 Ι.Χ. οχήματος (αντίγραφο), 
την από 14.09.2004 ιατρική βεβαίωση του Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ», την υπ’ αριθμ. 
1957/25-08-2009 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών 
(αντίγραφο), Δελτίο στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α., Υπεύθυνη Δήλωση  μονίμου κατοικίας, 
αποδεικτικό λογαριασμού ΔΕΗ). 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 295/2010 ομόφωνη Απόφασή της ενέκρινε 
το αίτημα του εν λόγω κατοίκου. 
 
Στο σημείο αυτό ο Αντιδήμαρχος κ. Χωρινός πρότεινε προς το Σώμα την διόρθωση 
της παραπάνω Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, με το να διαγραφεί η φράση 
«παραπλεύρως της οικίας του» και να γίνει τελικώς «έμπροσθεν της οικίας του». 
 
3. Ο Δήμαρχος του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας με την υπ΄αριθ.πρωτ.12113/12-
10-2010 εισήγησή του διαβίβασε στην Δημαρχιακή Επιτροπή την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
9661/11-08-2010 αίτηση του κου Αθανάσιου Παπαγεωργίου με την οποία και 
ζητά να του παραχωρηθεί άδεια στάθμευσης κατ΄εξαίρεση παραπλεύρως 
της οικίας του επί της οδού Ανακούς 33 λόγω αναπηρίας του, επισυνάπτοντας 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ήτοι: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αντίγραφο), 
Άδεια κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΡ 4172 Ι.Χ. αναπηρικού οχήματος 
(αντίγραφο), την από 24.07.2010 γνωμάτευση του Νοσοκομείου «Π.Γ.Ν.Α. 
ΑΤΤΙΚΟΝ», την υπ’ αριθμ. 3171/12-05-2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής Αθηνών (αντίγραφο), Υπεύθυνη Δήλωση μονίμου κατοικίας, 
αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αποδεικτικό λογαριασμού ΔΕΗ, εκκαθαριστικό 
σημείωμα ΕΤΑΚ έτους 2009 (αντίγραφο), αντίγραφο εντύπου Ε9 Φορολογικής 
Δήλωσης έτους 2005). 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή κατά την συζήτηση της εν λόγω αίτησης, διαπίστωσε ότι η 
θέση στάθμευσης που ζητά ο κ. Α. Παπαγεωργίου, είναι αρκετά μακριά από την 
είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Επιπλέον στην οδό Ανακούς ισχύει η εκ 
περιτροπής κατά μήνα στάθμευση, επομένως σε ενδεχόμενη παραχώρηση θέσης 
στάθμευσης θα έπρεπε να δεσμευτούν δύο θέσεις εκατέρωθεν της οδού, γεγονός 
που θα προκαλούσε τις αντιδράσεις των γύρω κατοίκων. 
Κατόπιν τούτου, η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 268/2010 ομόφωνη 
Απόφασή της ενέκρινε την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση έμπροσθεν 
της οικίας του αιτούντος και μπροστά από την απότμηση κάδου απορριμάτων που 
υπάρχει εκεί. 
 
Στο σημείο αυτό ο Αντιδήμαρχος κ. Χωρινός πρότεινε προς το Σώμα την διόρθωση 
της παραπάνω Απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής, με το να διαγραφεί η φράση 
«μπροστά από την απότμηση κάδου απορριμμάτων» και να γίνει τελικώς «έμπροσθεν 
της οικίας του».  
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4. Ο Δήμαρχος του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
13238/09-11-2010 εισήγησή του διαβίβασε στην Δημαρχιακή Επιτροπή την 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 12765/27-10-2010 αίτηση του κου LUCI ARJAN με την οποία και 
ζητά  να του ανανεωθεί η άδεια στάθμευσης κατ΄εξαίρεση έμπροσθεν της 
οικίας του επί της οδού Μαιάνδρου 67 λόγω αναπηρίας του υιού του, 
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ήτοι: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου 
(αντίγραφο), Άδεια κυκλοφορίας του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΥ 6182 Ι.Χ. 
αναπηρικού οχήματος (αντίγραφο), την από υπ΄αριθμ. πρωτ. 22540/727/11.10.2010 
ιατρική γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»,  
Υπεύθυνη Δήλωση μονίμου κατοικίας, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ). 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την υπ΄αριθμ. 294/2010 ομόφωνη Απόφασή της ενέκρινε 
το αίτημα του εν λόγω κατοίκου. 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι κ.κ. Ι. Καλόστος, Στ. Κόντος και Κλ.-Αθ. Μάλλιος, οι 
οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν 
αναλυτικά στα πρακτικά της Συνεδριάσεως. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και με τις 2 
διορθώσεις που πρότεινε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία και 
είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 και 
69 του Ν. 3852/2010,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(26 ΥΠΕΡ, 2 ΑΠΟΝΤΕΣ, 5 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ) 

 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφερομένους 
λόγους:  
 
A. I) Την ανανέωση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση στον κ. 
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ για το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΜ 4410 Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, έμπροσθεν της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού Ανακούς 46 
(όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες), λόγω αναπηρίας του και προκειμένου 
να διευκολύνεται η μετακίνησή του . 
II) Ο δικαιούχος, οφείλει κάθε τρία (3) έτη να προσκομίζει στο Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, 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 κ.λ.π.). 
 
 
Β. I) Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΝΙΚΟΛΗ για το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΑ 1021 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, έμπροσθεν 
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της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού Μάνας Στρατιώτου 3 (όπως φαίνεται 
στις συνημμένες φωτογραφίες), λόγω αναπηρίας του και προκειμένου να 
διευκολύνεται η μετακίνησή του.  
 
II) Εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-72 «Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για 
συγκεκριμένο όχημα ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και 
με αριθμό κυκλοφορίας …», και την ειδική διαγράμμιση επί του οδοστρώματος. 
Η αγορά των αντίστοιχων πινακίδων βαρύνει τον αιτούντα. 

 
III) Εγκρίνει την δωρεάν τοποθέτηση των αντίστοιχων σημάτων και την απαραίτητη 
διαγράμμιση, από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99. 
 
IV) Ο δικαιούχος, οφείλει κάθε τρία (3) έτη να προσκομίζει στο Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, 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). 
 
 
Γ. I) Την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΡ 4172 Ι.Χ.Ε. αναπηρικό 
αυτοκίνητο, έμπροσθεν της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού Ανδριανού 21 
(όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες), λόγω αναπηρίας του και προκειμένου 
να διευκολύνεται η μετακίνησή του. 
 
II) Εγκρίνει την τοποθέτηση πινακίδων Ρ-72 «Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για 
συγκεκριμένο όχημα ατόμου με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και 
με αριθμό κυκλοφορίας …», και την ειδική διαγράμμιση επί του οδοστρώματος. 
Η αγορά των αντίστοιχων πινακίδων βαρύνει τον αιτούντα. 

 
III) Εγκρίνει την δωρεάν τοποθέτηση των αντίστοιχων σημάτων και την απαραίτητη 
διαγράμμιση, από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 το Ν. 2696/99. 
 
IV) Ο δικαιούχος, οφείλει κάθε τρία (3) έτη να προσκομίζει στο Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, 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). 
 
 
Δ. Ι) Την ανανέωση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄εξαίρεση στον κ. 
LUCI ARJAN για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΥ 6182 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 
έμπροσθεν της οικίας του που βρίσκεται επί της οδού Μαιάνδρου 67 (όπως 
φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες), λόγω αναπηρίας του υιού του και 
προκειμένου να διευκολύνεται η μετακίνησή του. 
 
II) Ο δικαιούχος, οφείλει κάθε τρία (3) έτη να προσκομίζει στο Δήμο Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος, εκ νέου όλα τα απαραίτητα κατά περίοδο δικαιολογητικά. Σε περίπτωση 
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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 κ.λ.π). 
 
 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  26/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Κόντος Σταύρος 
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Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

Δερμανούτσου Δήμητρα, Πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κοιν. Ν. Φιλαδέλφειας 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

 
 
Κοιν.: 

1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
2. Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας 
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