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Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 4215/16.02.2017 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 3.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 4. Αντζινάς Ιωάννης, 5.Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, τακτικά μέλη και 6. Καλούδης
Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κούρτης Ανδρέας, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3.
Αγαδάκος Γεώργιος και 4. Κουρής Μιχαήλ τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόν στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ. κ. Γκέκας, Παπαϊωάννου, Κατσαρού, Πανταζή και
Νικολακοπούλου.
Τα πρακτικά τηρεί η ΙΔΑΧ, υπάλληλος του Δήμου, Κουκουνασούλη Ελευθερία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 17/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό
Οδυσσέως αριθ. 8.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Παναγιώταρης που εισηγήθηκε το 3ο της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 3911/2017 έγγραφο του το οποίο
έχει ως εξής: Έχοντας υπόψιν:
1.

Το άρθρο 34 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.) και

2. Την Δ2/3311/27-12-91 απόφαση ΚΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/8-1-92) ως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. ΔΜΕΟ/στ/3430
11-06-93 (ΦΕΚ 556/Β/93), σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη
ανανέωσης της παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72) και την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
λήψη της τελικής απόφασης βάση του άρθρου 73 παρ. β του Ν3852/10 (Καλλικράτης), επί του
οδοστρώματος έμπροσθεν του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Οδυσσέως 8 για λόγους επιβίβασης και
αποβίβασης ατόμου με αναπηρία.
Ο χώρος στάθμευσης επί της πρόσοψης της οδού Οδυσσέως 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 (ΑμεΑ) οι οποίες θα τοποθετηθούν 0,50 εσώτερα του κρασπέδου επί του πεζοδρομίου.
Η άδεια θα ισχύει για δύο ( 2) χρόνια. Μετά την πάροδο των δύο (2) χρόνων ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να
προσκομίσει νέα δικαιολογητικά. Πάνω στα απαγορευτικά σήματα Ρ-72 θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΙΚΒ 8893 και ο χρόνος λήξης της
αδείας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προηγούμενη απόφαση του Δ. Σ. 140/2015 παύει να ισχύει.
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) το άρθρο 34
του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/07 (Κ.Ο.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης (Ρ-72), επί του οδοστρώματος έμπροσθεν του
ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Οδυσσέως 8 για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης ατόμου με
αναπηρία. Ο χώρος στάθμευσης επί της πρόσοψης της οδού Οδυσσέως 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 (ΑμεΑ) οι οποίες θα τοποθετηθούν 0,50 εσώτερα του
κρασπέδου επί του πεζοδρομίου. Η άδεια θα ισχύει για δύο ( 2) χρόνια. Μετά την πάροδο των δύο (2)
χρόνων ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει νέα δικαιολογητικά. Πάνω στα απαγορευτικά σήματα Ρ-72
θα αναφέρεται ο αριθμός απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αριθμός κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου ΙΚΒ 8893 και ο χρόνος λήξης της αδείας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η προηγούμενη απόφαση του Δ. Σ. 140/2015 παύει να ισχύει.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.2.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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