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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7623/30.4.2020 πρόσκληση
του κ. Προέδρου, σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018, μέσω τηλεδιάσκεψης και με βάση την υπ’ αριθ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών οκτώ είναι
παρόντα οκτώ, δηλ. οι κ.κ. 1. Αντζινάς Ιωάννης, Πρόεδρος, 2. Σεφτελής Κων/νος, 3. Στασινόπουλος
Απόστολος, 4. Πούλος Ιωάννης, 5. Ζαννιάς Αναστάσιος, 6. Ασβεστάς Δημήτριος, τακτικά μέλη, 7. Βιδάλης
Παναγιώτης, 8. Παπαδόπουλος Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Χωματά Αικατερίνη, 2.
Καρανδρέας Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Αραμπατζής Γαβριήλ, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών κ. Χαβρουζάς και ο υπάλληλος του
Δήμου κ. Γκέκας.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 29/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανανέωση ή μη παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας στην οδό
Αρχιμήδους 28.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Σεφτελής, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5042/2020 έγγραφο του το οποίο
έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ανανέωσης
της παραχώρησης χώρου μίας (1) θέσης στάθμευσης (Ρ-72) και στη συνέχεια την εισήγηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο για τη λήψη τελικής απόφασης βάση του άρθρου 73 παρ.β του Ν3852/10 (Καλλικράτης), επί του
οδοστρώματος στην οδό Αρχιμήδους 28, για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης ατόμου με αναπηρία,
λαμβάνοντας υπόψη:
 Την ανωτέρω σχετική αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα
 Το άρθρο 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.) και
 Την Δ2/3311/27-12-91 απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/8-1-92) ως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.ΔΜΕΟ/στ/3430
/93 (ΦΕΚ 456/Β/93)
 Την με αριθ. 205/18 απόφαση ΔΣ
προτείνεται η λήψη απόφασης για ανανέωση δύο (2) ετών για τη θέση στάθμευσης στο οδόστρωμα η οποία
χορηγήθηκε με την 205/18 απόφαση ΔΣ. Ο χώρος στάθμευσης έμπροσθεν της πρόσοψης του ακινήτου επί της
οδού Αρχιμήδους 28, θα έχει μήκος όσο το μήκος του αυτοκινήτου και θα οριοθετείται με δύο πινακίδες
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σήμανσης Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ) οι
οποίες θα τοποθετηθούν 0,30 εσώτερα του κρασπέδου επί του πεζοδρομίου.
Πάνω στα απαγορευτικά σήματα Ρ-72 θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΥΕΧ 4462 ενώ η ισχύς της προτείνεται να είναι για (2) χρόνια.
Μετά την πάροδο των δύο (2) χρόνων ο ενδιαφερόμενος (ΑμέΑ), θα πρέπει να προσκομίσει νέα
δικαιολογητικά. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προηγούμενη απόφαση 205/2018 του Δ.Σ. παύει να ισχύει.
Μετά από διαλογική συζήτηση που αναφέρεται στα πρακτικά,
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την ανανέωση χώρου στάθμευσης (Ρ-72) για δύο (2) χρόνια, στο οδόστρωμα επί της οδού
Αρχιμήδους 28.
Ο χώρος στάθμευσης έμπροσθεν της πρόσοψης του ακινήτου, θα έχει μήκος όσο το μήκος του
αυτοκινήτου και θα οριοθετείται με δύο πινακίδες σήμανσης Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για
συγκεκριμένο όχημα Ατόμου με Αναπηρία) οι οποίες θα τοποθετηθούν 0,30 εσώτερα του κρασπέδου επί
του πεζοδρομίου. Πάνω στα απαγορευτικά σήματα Ρ-72 θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΥΕΧ 4462. Μετά την πάροδο των
δύο (2) χρόνων ο ενδιαφερόμενος (ΑμέΑ), θα πρέπει να προσκομίσει νέα δικαιολογητικά.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προηγούμενη απόφαση 205/2018 του Δ.Σ. με την οποία είχε χορηγηθεί η
τότε άδεια παύει να ισχύει.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 29/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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