1ο Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές,

20-04-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ελευθεριάδου Άννα

EIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΓΑΡΓΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 35143/13-04-2022 αίτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και
εξετάστηκε το αίτημα για τον δικαιούχο κ. Γάργαλλη Παναγιώτη , για παραχώρηση και οριοθέτηση μίας
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για το με αρ. κυκλοφορίας ΥΡΤ 4249

αυτοκίνητο, επί της οδού Αθανασίας

Τσουμελέκα έμπροσθεν του αρ. 6 , της κατοικίας του δικαιούχου στο « ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ » 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

Αθανασίας

Τσουμελέκα έμπροσθεν του αρ. 6, στον κ. Γάργαλλη Παναγιώτη , με αρ. κυκλοφορίας οχήματος ΥΡΤ
4249 και με διάρκεια ισχύος , όσο διαρκεί η πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 90% (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. 90% 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.
Ο Π/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

2ο Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Αχαρνές,

26-05-2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Συντάκτης: Ελευθεριάδου Άννα

EIΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ – κ. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. Δήμου: 48018/25-05-2022 αίτησης, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και
εξετάστηκε το αίτημα για τον δικαιούχο κ. Κοκμότο Κωνσταντίνο , για παραχώρηση και οριοθέτηση μίας
θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, για το με αρ. κυκλοφορίας ΖΥΧ 5507

αυτοκίνητο, επί της οδού Δημητρίου

Δαμάσκου έμπροσθεν του αρ. 29 , της κατοικίας του δικαιούχου στην ΠΕ « Κ.ΜΕΝΙΔΙ » 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

Δημητρίου

Δαμάσκου έμπροσθεν του αρ. 29, στον κ. Κοκμότο Κωνσταντίνο , με αρ. κυκλοφορίας οχήματος ΖΥΧ
5507 και με διάρκεια ισχύος , όσο διαρκεί η πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 85% (ήτοι έως 30/09/2023).
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. 85% 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.
Ο Π/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ./ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

