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Λήψη Απόφασης, σχετικά με Παραχώρηση θέσης στάθμευσης
Οχήματος Α.μ.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 61
Χολαργός σήμερα την 24η του μηνός Μαϊου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 π.μ. και
μέσω Τηλεδιάσκεψης , στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 427 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6 – ΠΓΦ) του
ΥΠ.ΕΣ,, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κατόπιν
της από 20-5-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κου Μιχάλη Τράκα.
Κατά τον έλεγχο απαρτίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι Παρόντες και Απόντες :
Παρόντες
Μιχάλης Τράκας (Πρόεδρος)
Μιχάλης Υφαντής
Μιμή Ρουφογάλη).
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση
του κ. Μιχ. Χατζή)
Χρήστος Πετράκης (σε αναπλήρωση του κ. Γ.
Πολύδωρα).
Λουκάς Ρίζος

Απόντες
Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νατάσσα Χαμηλοθώρη

Ο κ. Χρήστος Πετράκης, αποχώρησε από την Τηλεδιάσκεψη, με την άδεια του Προέδρου, μετά την
ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, εμφανίστηκε (στην Τηλεδιάσκεψη) στο 4ο θέμα ημερήσιας
διάταξης και συμμετείχε κανονικά ως το τέλος της διαδικασίας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται έξι (6), η Επιτροπή
εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης .
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού, παρέλαβε την από 06.05.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου –Χολαργού , η οποία έχει ως ακολούθως :
Με το υπ’ αριθ. 7421/2021 αίτημα, ο κ. Αλέξανδρος Δημούλτσης, κάτοικος της οδού Ψαρών 24, ζητά την
παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το όχημά του. Ο αιτών μαζί με την αίτηση προσκόμισε τα παρακάτω
αντίγραφα εγγράφων:
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-

Λογαριασμό τηλεφωνίας

-

Δελτίο Ταυτότητας του αιτούντα

-

Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε ισχύ (ημ. λήξης 01/03/2026)

-

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με α.κ. ΖΚΝ 8818

-

Άδεια οδήγησης του αιτούντα

-

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δε διαθέτει άλλη θέσης στάθμευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εισηγούμαστε την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος και
παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα του κ. Αλέξανδρου Δημούλτση μπροστά από την είσοδο της
κατοικίας του επί της οδού Ψαρών 24. Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72, τις οποίες θα
προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με την προσφάτως τροποποιηθείσα ισχύουσα Νομοθεσία, την Τελική Απόφαση λαμβάνει η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, έπειτα από Εισήγηση που αυτή δέχεται από το Συμβούλιο της Οικίας Κοινότητας.
Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, έλαβε την υπ’ αριθ. 6 / 19-5-2021 Απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την παραχώρηση θέσης
στάθμευσης για το όχημα του κ. Αλέξανδρου Δημούλτση μπροστά από την είσοδο της κατοικίας του επί
της οδού Ψαρών 24. Η σήμανση της θέσης να γίνει με πινακίδες Ρ-72, τις οποίες θα προμηθευτεί ο
ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, όπως αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το όχημα του κ. Αλέξανδρου Δημούλτση μπροστά από την
είσοδο της κατοικίας του επί της οδού Ψαρών 24. Η σήμανση της θέσης θα γίνει με πινακίδες Ρ-72, τις οποίες
θα προμηθευτεί ο ενδιαφερόμενος και θα τοποθετηθούν με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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Μιχάλης Υφαντής
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Μιμή Ρουφογάλη
Αθαν. Αυγουρόπουλος
Λουκάς Ρίζος
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