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ΑΠΟΣΠ ΑΣΜ Α  

Από το πρακτικό της 02ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
της 6ης Φεβρουαρίου 2019 

 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, στις 6 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00, συγκεντρώθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από πρόσκληση του Προέδ-
ρου (Δημάρχου) με αριθμ. πρωτ. 3113/01-02-2019, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτι-
κό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙ-
ΚΡΑΤΗΣ») και του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν  
πέντε (5) μέλη: 
 

1. Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ε.Π.Ζ 

2. Ελευθερίου Εμμανουήλ Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικός Μέλος Ε.Π.Ζ. 

3. Μπάστας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

4. Ζήκου Αγγελική – Μαρία  Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 

5. Ζώμπος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ε.Π.Ζ. 
 

 

Απουσίασαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, τα Τακτικά Μέλη – Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πρωτο-
νοτάριος Εμμανουήλ, Δερεδίνης Βασίλειος, Κοράκη Μάρθα και Κιούπης Χρήστος. 
Επίσης, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Λεμπέσης Νικόλαος (Δ/νση Διοικητικών Υπη-
ρεσιών – Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων), Ζωϊδου Ασπασία 
(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιών & Εγκαταστάσεων) και Κακίση Αμαλία 
(Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής – Τμήμα Πρασίνου). 
 

Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 
 

ΘΕΜΑ: 2ο  της Ημερήσιας Διάταξης 

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 
80.   

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 6/2019 

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει 
υπόψη του Σώματος το με αριθμ. 3638/06-02-2019 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων), το οποίο έχει ως εξής: 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 2626/29-01-2019 αίτηση της κας Μύριλλα Ιωάννας με 
την οποία ζητάει την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για την 
εξυπηρέτηση της, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. 

Οι ισχύουσες διατάξεις για παραχώρηση αναπηρικών θέσεων στάθμευσης είναι το εδά-
φιο δ του άρθρου 1 της με αρ. Δ2/3311/27-12-1991 ΦΕΚ 3 τ. Β΄ 8-1-1992 της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 ΦΕΚ 456 τ. Β΄ 
24-6-1993 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 και την παρ, 1 του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 
Κ.Ο.Κ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται και όσοι παθόν-
τες ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

1. Ν. 490/76 άρθρο 1 (ΦΕΚ 331Α΄) Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που 
λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλίεται η βάδιση. 

2. Ν. 1798/88 άρθρο 16 (ΦΕΚ 166Α΄ ) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν πλήρη παράλυση 
των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών σοβαρή κινητική αναπηρία:  

Α. του ενός ή των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% 
Β. του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δυο άνω 

άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία  τα 40% 
τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο 

Γ. ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100% 
3. Ν. 1882/90 άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α΄) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες 

• Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό 
συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις 

• Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό 
αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία. 

• Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία  
• Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου  
• Πάσχοντες από αιμορροφιλία 

4. Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129Α΄ ) ανάπηροι πολίτες Κ-Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ. 
αριθμ. 2 και 3 αναφερόμενες κατηγορίες. 

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα αίτηση υποβλήθηκε το σύνολο των δικαιολογητικών 
που προβλέπεται στις παραπάνω διατάξεις παραχώρησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών 
οχημάτων.  

Σε περίπτωση που η ως άνω αιτούμενη παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού 
οχήματος τύχει θετικής γνωμοδότησης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο τότε είναι υποχρέωση του αιτούντα να προμηθευτεί τα ακόλουθα: 
1. Δύο (2) πινακίδων Ρ 72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων 
με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας). Θα πρέπει να 
αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας. 
2.  Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρου και διαμέτρου 1,5’’ ίντσες 
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον 
άξονα της οδού) 
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον 
άξονα της οδού). 

 
Η οδός Ήβης είναι μονόδρομος. Το ακίνητο στην οδό Ήβης αρ. 36 όπου διαμένει η αιτο-

ύσα, έχει διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης και ράμπα στην ιδιωτική πρασιά και για τον λόγο 
αυτό δεν είναι δυνατή τοποθέτηση θέσης στο σημείο αυτό. Εξετάζεται η τοποθέτηση της θέσης 
σε γειτονικό σημείο, στην οδό Αιγοσθενών αρ. 80 μπροστά στο σχολείο. Η θέση στάθμευσης 
προτείνεται να τοποθετηθεί επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 80, στον ήδη διαμορφωμένο χώρο 



 

 

 

στάθμευσης, συγκεκριμένα  στην πρώτη θέση από την συμβολή με οδό Ήβης. Στο συγκεκρι-
μένο σημείο έχει ικανό πλάτος οδοστρώματος και η τοποθέτηση της εν λόγω θέσης δεν 
δημιουργεί πρόβλημα στην διέλευση των οχημάτων. 

Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνεργείο 
του Δήμου Γαλατσίου και θα υλοποιηθεί στην οδό Αιγοσθενών αρ. 80 στον ήδη διαμορφωμένο 
χώρο στάθμευσης, στην πρώτη θέση από την συμβολή με οδό Ήβης. Η παραχώρηση της 
θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής.  
   Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα: 

1. Όταν λήγει η εν λόγω γνωμάτευση θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ ειδάλλως θα 
καταργείται η θέση, ενώ όταν ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της 
θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει 
προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την 
παραχωρηθείσα θέση.  

2. Όταν λήγει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει παραχωρηθεί η εν λόγω θέση στάθμευσης, ο 
κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά που 
είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμα έχει ανάγκη την 
παραχωρημένη θέση στάθμευσης.  

3. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αριθμός 
κυκλοφορίας οχήματος, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.  

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης 
παύουν να ισχύουν η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. την λήψη απόφασης για την 
παραχώρηση ή μη της ζητούμενης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

Μετά από συζήτηση. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ2/3311/27-12-1991 (ΦΕΚ 
3/τ. Β΄ 8-1-1992), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/62/3430/11-6-1993 (ΦΕΚ 
456/τ. Β΄/24-6-1999) Κοινή Υπουργική Απόφαση, καθώς και του άρθρου 4 του Ν. 2696/1999 
(Κ.Ο.Κ.) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2626/29-01-2019 αίτηση της κ. Μύριλλα Ιωάννας με τα 
συνημμένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά. 

Εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

Την  έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2626/29-01-2019 αίτηση της κ. Μύριλλα Ιωάννας, για παραχώρη-
ση μίας (1) αναπηρικής θέσης στάθμευσης οχήματος, για το υπ΄ αριθμ. ΥΡΟ 6628 όχημα, επί 
της οδού Αιγοσθενών αρ. 80 στον ήδη διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης, στην πρώτη θέση 
από τη συμβολή με οδό Ήβης, διότι έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από την κείμενη νομοθεσία για την παραχώρηση της ανωτέρω ζητούμενης θέσης στάθμευσης. 

Υποχρέωση του αιτούντα είναι η προμήθεια: 
1. Δύο (2) πινακίδων Ρ 72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων 
με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας). Θα πρέπει να 
αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας. 
2.  Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου 1,5’’ ίντσες 
3. Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον 
άξονα της οδού) 
4. Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον 
άξονα της οδού). 



 

 

 

 

 
Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει με την υπόδειξη της υπηρεσίας μας από συνερ-

γείο του Δήμου Γαλατσίου και θα υλοποιηθεί στην οδό Αιγοσθενών 80 στον ήδη διαμορφωμέ-
νο χώρο στάθμευσης, στην πρώτη θέση από τη συμβολή με οδό Ήβης. 

Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και ισχύ της γνωμάτευσης της Υγειονομικής 
Επιτροπής.  

   Ο αιτών οφείλει να γνωρίζει και να τηρεί τα ακόλουθα: 

1. Όταν λήγει η εν λόγω γνωμάτευση θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ ειδάλλως θα 
καταργείται η θέση, ενώ όταν ισχύει δια βίου, τότε μετά την παρέλευση τριετίας ο κάτοχος της 
θέσης θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο, ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει 
προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την 
παραχωρηθείσα θέση.  

2. Όταν λήγει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει παραχωρηθεί η εν λόγω θέση 
στάθμευσης, ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα 
δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι 
ακόμα έχει ανάγκη την παραχωρημένη θέση στάθμευσης.  

3. Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε μεταβολή των στοιχείων όπως αριθμός 
κυκλοφορίας οχήματος, αλλαγή διεύθυνσης κλπ.  

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης 
παύουν να ισχύουν η θέση στάθμευσης θα ανακαλείται άμεσα χωρίς νέα απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και η σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
..............................................                                
 
         

                                                                                            Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                         Γαλάτσι, 07-02-2019 

                                                                                          Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 

 
                                                                                         Γεώργιος Μαρκόπουλος  
                                                                                                   (Δήμαρχος) 


