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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 67/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί αιτήµατος της κ. Αναγνώστου Αναστασίας για έγκριση ή µη  
             παραχώρησης χώρου θέσης στάθµευσης (Α.Μ.Ε.Α.) επί  της οδού Κύπρου αριθµός 6 στη  
             Πετρούπολη. 
 
    Από το πρακτικό της 6ης του έτους 2012,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 16 Μαΐου ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 7477 /11.05.2012 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε 
το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από 
τα εννέα (9)  µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος                    1.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος                  
2.- Κακαβάς Νικόλαος, Αντιπρόεδρος, 6ο Τακτικό Μέλος   2.- Κατσαµάκης Βασίλειος, 4ο Τακτικό Μέλος        
3.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος 
4.- Κανέλλη Ζαχαρούλα, 3ο Τακτικό Μέλος                           
5.- Ζορµπά Ανθή, 5ο Τακτικό Μέλος                      
6.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος   
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 8ο Τακτικό Μέλος                                                         
 
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το ένατο (9ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

  

    Από την ∆/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, µας διαβιβάστηκε η αριθµ. πρωτ. 
6628/26.04.2012 αίτηση της κ. Ανάγνωστου Αναστασίας του Ζήση (µε συνηµµένα τα κατατεθειµένα από 
αυτόν δικαιολογητικά) σύµφωνα µε την οποία µας ζητείται να παραχωρήσουµε µία θέση στάθµευσης 
ΑΜΕΑ επί της οδού Κύπρου αριθµός 6 καθώς και η αριθµ. πρωτ. 6628/09.05.2012 Τεχνική Έκθεση επί της 
ανωτέρω αιτήσεως και παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά: 
 
   Η Τεχνική έκθεση έχει ως εξής: 
  Σχετικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 6628/26.04.2012 αίτηση της κ. Ανάγνωστου Αναστασίας, για χορήγηση 
θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Κύπρου αριθµός 6 στη Πετρούπολη, σας ενηµερώνουµε ότι κατά 
την άποψή µας δύναται να οριοθετήσει θέση στάθµευσης (2,00Χ5,00) επί του οδοστρώµατος της οδού 
Κύπρου αριθµός 6 στη Πετρούπολη. 
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     Στη συνέχεια και αφού η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών (ιατρικές 
γνωµατεύσεις – άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου κ.λ.π.) και µετά την διαπίστωση της 
πληρότητας  τους,  ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της αίτησης της κ. Ανάγνωστου Αναστασίας για 
παραχώρηση θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Κύπρου αριθµός 6 στη Πετρούπολη και για το µε 
αριθµ. κυκλοφορίας ΥΤΑ 3718 επιβατικό αυτοκίνητο,καθώς και τη διαβίβαση του θέµατος στο ∆.Σ. για τη 
λήψη σχετικής απόφασης. 
 

   Ακολούθως πήρε το λόγο ο κ. Τσιάµης Γεώργιος, υπενθυµίζοντας ότι έχει ζητήσει την αποτύπωση και 
την καταγραφή όλων των µέχρι σήµερα χορηγηθέντων θέσης στάθµευσης καθώς επίσης και το γεγονός ότι 
οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται στην επιτροπή κατόπιν εισήγησης αρµόδιας υπηρεσίας 
οποία θα έχει προβεί στον έλεγχο τους και θα εισηγείται ανάλογα. Για το λόγο αυτό θα προβεί στη 
καταψήφιση όλων των θεµάτων που αφορούν χορηγήσεις θέσεων στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της: 
1.- τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 
2.- τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 490/1976, του άρθρου 16 του Ν. 1799/1988, του άρθρου 23 του  
      Ν. 1882/1990, του Ν. 2227/1994 και του Π.∆. 241/2005 
3.- την υπ’ αριθµ. 6628/26.4.2012 αίτηση του ενδιαφεροµένου 
4.- την από 09-05-2012 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
5. -το σχετικό φάκελο µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά  
     και µετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Α.- Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της αίτησης του κ. Ανάγνωστου Αναστασίας 
      του Ζήση, η οποία αφορά τη παραχώρηση µίας (1) θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού  
      Κύπρου αριθµός 6 στη Πετρούπολη, και για το µε αριθµ. κυκλοφορίας ΥΤΑ 3718 επιβατικό  
      αναπηρικό αυτοκίνητο, σύµφωνα και µε τη σχετική εισήγηση του Πρόεδρου. 
 
Β- ∆ιαβιβάζει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση ή µη της παρούσας απόφασης. 
 
Μειοψηφούντος του κ. Τσιάµη Γεωργίου, λόγω του ότι δεν υπάρχει εισήγηση από αρµόδια υπηρεσία ως 
προς την αίτηση και την πληρότητα των κατατεθειµένων δικαιολογητικών, σύµφωνα και µε την σχετική 
τοποθέτηση του. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 67/2012. 
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Γερασιµίδης Γ., Κατσαµάκης Β.,                                               ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Ζορµπά Α., Τσιάµης Γ.,                                                                                                   
                                                                                                         ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ  
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