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Αχαρνές, 29/10/2021

Αρ. Πρωτ. 45021

Απόσπασμα από το 12ο Πρακτικό

Αριθμός Απόφασης 85η

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 5ο

Συνεδρίαση της 27/10/2021

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση:  43816/22-10-2021

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη)
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ
5. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΜΟΥΚΑΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
2) ΠΕΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΘΕΜΑ: «  Παραχώρηση  &  Οριοθέτηση  Θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ  –  κ.   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΟΥΛΑ»

Στις Αχαρνές σήμερα στις 27 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη
και  ώρα  10:00  π.μ στο  Δημοτικό  Κατάστημα  συνήλθε  σε  12η ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 43816/22-
10-2021 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα  των  υπ’  αριθμ.  65η/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/1987/οικ.20236/25-10-2021  (ΑΔΑ:
907746ΜΤΛ6-ΘΟ8),  643/24-09-2021  (ΑΔΑ:  ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)  426/13-11-2020  (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),  163/33282/29-05-2020  (ΑΔΑ:  Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7),  18318/13-03-2020
(Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίων
του Υπουργείου Εσωτερικών,  καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/2021),   η
Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού
διάδοσης του Covid-19.

Σε  συνέχεια  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία  των  επτά  (7)
συμμετεχόντων μελών ( ≥(2/3) της 9μελής επιτροπής), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη
της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 91Ρ5ΩΨ8-ΓΕΨ



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 5Ο

θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  και  παρουσιάζει  την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής : 

«Κατόπιν  της  με  αρ.  πρωτ.  Δήμου:  40896/07-10-2021  αίτησης,  πραγματοποιήθηκε
αυτοψία και εξετάστηκε  το αίτημα για την  δικαιούχο κ.  Βασιλοπούλου Μαρούλα  ,  για
παραχώρηση και οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για το με  αρ. κυκλοφορίας  ΥΤΤ
6847   αυτοκίνητο, επί της οδού  Μοναστηρίου  έμπροσθεν του  αρ.  14 , της  κατοικίας της
δικαιούχου (νότια πλευρά της οδού) στην ΠΕ «ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» του Δήμου μας όπως
προβλέπεται από την συνημμένη Τεχνική Έκθεση 

Με  βάση  τον  Κανονισμό  Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων  Μικρής  Κλίμακας  Δήμου
Αχαρνών,   χορηγούνται  θέσεις  στάθμευσης  οχημάτων  ΑΜΕΑ  επί  του  οδοστρώματος  σε
άτομα που έχουν στην κατοχή τους δελτίο στάθμευσης – κάρτα αναπήρου ή τα οποία έχουν
πάθηση όμοια με αυτές που αναφέρονται στους Ν.490/76, Ν.1798/88, Ν.1882/90 και Ν.2227/94
(σοβαρή κινητική αναπηρία, αυτισμό με επιληπτικές κρίσεις, κλπ). 

Προτείνεται  η  παραχώρηση  της  θέσης  στάθμευσης  αναπηρικού  οχήματος  στην  οδό
Μοναστηρίου έμπροσθεν του αρ. 14, στην κ. Βασιλοπούλου Μαρούλα , με αρ. κυκλοφορίας
οχήματος  ΥΤΤ 6847 και με διάρκεια ισχύος , όσο διαρκεί η πιστοποιημένη αναπηρία  ποσοστού
100% (ήτοι εφ΄όρου ζωής). 

Η ειδική αυτή  θέση στάθμευσης  παύει  να ισχύει για  τον  δικαιούχο και  δύναται  να
αποξηλωθεί   από  την  Τεχνική  Υπηρεσία  σε  περίπτωση  που  πάψουν  να  συντρέχουν  οι
παραπάνω  λόγοι  ή  δεν  έχει  κατατεθεί  επικαιροποιημένο  πιστοποιητικό  αναπηρίας   ή
προκύψει άλλη λύση από την Τεχνική Υπηρεσία. 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα προς εξέταση: 
α)  τη  βεβαίωση  του  e-ΕΦΚΑ  που  την  καθιστά  με  Π.Α.  100%  και  τα  υπόλοιπα

απαραίτητα δικαιολογητικά που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος προς έγκριση από εσάς & 
β)  την  Τεχνική  Έκθεση  της   Υπηρεσίας  από  την  οποία  προκύπτει  ότι  από

κυκλοφοριακής άποψης μπορεί να οριοθετηθεί μία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ 
και  παρακαλούμε  για  τη  συζήτηση  του  θέματος  και  τη  λήψη  ή  μη  της  σχετικής

απόφασης. »

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  73  του  Ν.  3852/2010,  της  οδηγίας  ότι  οι  Δήμοι
εκφεύγουν της έγκρισης του άρθρου 52 του Ν.2696/99  για αποφάσεις  που αφορούν σε
ατομικές – ονομαστικές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ  και της με αρ. 209/27-11-2019 Απόφασης
του  Δ.Σ.  περί  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αφού  έλαβε  υπ’ όψιν  της,  την  πρόταση  του  Προέδρου  και  την  τοποθέτησή  του,  την
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  τα  έγγραφα του φακέλου,  τις  απόψεις  των
εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την  Παραχώρηση  &  Οριοθέτηση  Θέσης  στάθμευσης  ΑΜΕΑ  –  στην  κα
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ με αρ. κυκλοφορίας οχήματος  ΥΤΤ 6847, στην οδό
Μοναστηρίου  έμπροσθεν του αρ. 14 στην ΠΕ « ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ» του Δήμου
μας

2. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Αχαρνές, Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
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