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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98
Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης
στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Μακεδονίας 92)
Πρακτικό της με αριθ. 11/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 22ης του
μηνός Ιουλίου, του έτους 2020.
Στον Χολαργό σήμερα, 22.07.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και την υπ΄ αριθ. 163/33282/29-052020 εγκύκλιο, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 12180/17.07.2020 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου
Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 26 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Νικόλαος Κουκής

Βασίλειος Σιαμάνης
Χρήστος Πετράκης

Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Νικήτας Κανάκης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Κουγιουμτζοπούλου
Χαράλαμπος Στάϊκος

Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη

Λουκάς Ρίζος

Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Αυγερινός
Παναγιώτης Δεμέστιχας

Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Βαλυράκης
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου

Γεώργιος Ανυφαντής
Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Νικόλαος Καραγιάννης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και
Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 16ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής, Παιδείας και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου, παρέλαβε την από 26-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που αφορά την υπ’ αριθ. πρωτ. 6632/29-04-2020 αίτηση του κου
Ιωάννη Χατζόπουλου, κατοίκου επί της οδού Μακεδονίας 92, ο οποίος αιτείται την παραχώρηση θέσης
στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. για τη σύζυγό του Ζωή Βελισσαρίου.
Η ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει ως ακολούθως:
«Με το υπ’ αριθ. 6632/2020 αίτημα, ο κος Ιωάννης Χατζόπουλος, κάτοικος της οδού Μακεδονίας 92, ζητά
την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για τη σύζυγό του, Ζωή Βελισσαρίου. Με το υπ’ αριθ. 6846/04-052020 της υπηρεσίας μας και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ζητήθηκε από τον ενδιαφερόμενο να
προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:







Αποδεικτικό κατοικίας.
Δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε ισχύ.
Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.
Αντίγραφο άδειας οδήγησης του αιτούντα.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη διάθεσης άλλης θέσης στάθμευσης.
Συμβόλαιο στο οποίο περιγράφεται το ακίνητο.

Ο ενδιαφερόμενος προσκόμισε όλα τα δικαιολογητικά, πλην της υπεύθυνης δήλωσης και του συμβολαίου
κτήσης, τα οποία ουδέποτε μας κοινοποίησε διότι διαθέτει θέση στάθμευσης στην οποία, όπως ισχυρίζεται,
είναι δύσκολη η πρόσβαση.
Η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 17-06-2020 στην κατοικία του αιτούντα, από την οποία
διαπιστώθηκε ότι εντός του οικοπέδου αυτής υπάρχει πλακόστρωτος διάδρομος, πλάτους περίπου 1 m, ο
οποίος οδηγεί από την είσοδο της πολυκατοικίας, η οποία διαθέτει ράμπα ΑΜΕΑ, στο πίσω μέρος αυτής όπου
βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης. Ο διάδρομος αυτός είναι προσβάσιμος με αναπηρικό αμαξίδιο πλην του
τέλους, στο οποίο υπάρχει σκαλοπάτι.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ2/3311 ΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/08-01-1992) παρ. 1 και 2, προϋπόθεση για την παραχώρηση
της θέσης στάθμευσης είναι «να μην υπάρχει ιδιαίτερος ιδιόκτητος χώρος για την εξυπηρέτηση του
ενδιαφερόμενου φορέα». Επομένως ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις αποδοχής του ανωτέρω αιτήματος,
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως η άποψη της υπηρεσίας είναι να μη γίνει αποδεκτό το αίτημα του
κου Χατζόπουλου».
Επιπλέον παραθέτουμε την άποψη - εντολή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κου Ε. Μαυρικάκη, ώστε να
ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο.
«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 6632/2020 αίτησης του κου Χατζόπουλου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης
ΑΜΕΑ, θεωρώ ότι ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού οφείλει να παραχωρήσει θέση στάθμευσης για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, καθώς ο κος Χατζόπουλος έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η θέση
στάθμευσης που κατέχει δεν πληροί τον σκοπό που νόμος θέτει περί αυτόνομης, ανεμπόδιστης και ασφαλούς
κίνησης του ατόμου με αναπηρία.
Ειδικότερα,
1.

λόγω της μεγάλης απόστασης από την οικία του αιτούντος ως την θέση στάθμευσης που διαθέτει,
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2. λόγω των κλίσεων του εδάφους αυτής της διαδρομής,
3. λόγω του περιορισμένου πλάτους του διαδρόμου που οδηγεί στην εν λόγω θέση στάθμευσης,
δεν διασφαλίζεται η αυτόνομη, ανεμπόδιστη και ασφαλή κίνηση του ατόμου με αναπηρία, για το οποίο
έχει υποβληθεί η εν λόγω αίτηση.
Ως εκ τούτου, επειδή ο αιτών ναι μεν διαθέτει θέση στάθμευσης, αλλά αυτή δεν πληροί τον όρο της
αυτόνομης, ανεμπόδιστης και ασφαλούς κίνησης του ατόμου με αναπηρία, η εν λόγω θέση στάθμευσης
εξομοιώνεται με τη μη ύπαρξη θέσης στάθμευσης και είναι δυνατή εκ μέρους του Δήμου η ικανοποίηση του
συγκεκριμένου αιτήματος.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας λόγω αρμοδιότητας».
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από
εισήγηση που αυτό δέχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία, με τη σειρά της, έχει λάβει αντίστοιχη
εισήγηση από το Συμβούλιο της οικίας Κοινότητας.
Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Παπάγου έλαβε την υπ’ αριθ. 6/30-06-2020 απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, την ικανοποίηση του με αριθ.
πρωτ. 6632/2020 αιτήματος του κου Ιωάννη Χατζόπουλου, για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος
Α.μ.Ε.Α. στο όνομα της συζύγου του κας Ζωής Βελισσαροπούλου, επί της οδού Μακεδονίας, σε σημείο το οποίο
θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα της θέσης και την απρόσκοπτη και ομαλή πρόσβαση
της δικαιούχου προς αυτή.
Ακολούθως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έλαβε την υπ’ αριθ. 33/03-07-2020 απόφαση, με την οποία
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, την ικανοποίηση του με αριθ. πρωτ. 6632/2020
αιτήματος του κου Ιωάννη Χατζόπουλου, για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α. στο όνομα της
συζύγου του κας Ζωής Βελισσαροπούλου, επί της οδού Μακεδονίας 92, σε σημείο το οποίο θα διασφαλίζει τη
λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα της θέσης και την απρόσκοπτη και ομαλή πρόσβαση της δικαιούχου
προς αυτή.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού όπως αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 33/2020 (ΑΔΑ: ΩΙΖ6ΩΞ1-Β8Ο) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με
την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της οδού Μακεδονίας 92 στην
Κοινότητα Παπάγου, σε σημείο το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα της θέσης και
την απρόσκοπτη και ομαλή πρόσβαση της δικαιούχου προς αυτή, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 6632/2020 αιτήσεως
του κου Ιωάννη Χατζόπουλου και για την εξυπηρέτηση της κας Ζωής Βελισσαροπούλου.

Υπέρ της πρότασης ψήφισε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Παπάγου κα Μαρία Δημάκου.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρυσούλα Παρίση, Μιχαήλ
Χατζής, Βικτωρία Νικάκη, Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Δημήτριος Τούτουζας, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος
Αυγερινός, Νικήτας Κανάκης και Λουκάς Ρίζος.
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Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 98/2020.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β.
Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Δ. Ρουφογάλη, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος, Α.
Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

