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ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 2451
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     της      με     αριθμ  .     33/  2013     ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
       της     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ     ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ     ΖΩΗΣ  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παραχώρησης χώρου θέσης στάθμευσης (Α.με.Α) επί της 
             οδού Αλαμάνας 25, στον κ. Μανγιώλη Νικόλαο.

     Από το πρακτικό της 2ης του έτους 2013,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
    Σήμερα στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 2009/08.02.2013 
πρόσκληση της Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9)  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ζορμπά Ανθή, Πρόεδρος                                 1.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακ. Μέλος 
2.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος           
3.- Γερασιμίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος         
4.- Πανταζή Λαμπρινή, 3ο Τακτικό Μέλος     
5.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος  
6.- Φιλίππου Αθανάσιος, 5ο Τακτικό Μέλος                                                                                        
7.- Κάκαλης Παναγιώτης, 6ο Τακτικό Μέλος                                          
8.- Τσιάμης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος  
  
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 

    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το δέκατο πέμπτο (15ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :
 
   Από την Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής & Πρόνοιας, μας διαβιβάσθηκε η παρακάτω εισήγηση:

     «Σύμφωνα με την 337/2004 Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Πετρούπολης περί προϋποθέσεων χώρου 
στάθμευσης αναπήρου αλλά και το ΦΕΚ 290/30-11-05 περί εκδόσεως ειδικού σήματος στάθμευσης, ο κος 
Μανγιώλης Νικόλαος, με την αρ.πρωτ.764/27.9.2012 αίτησή του, ζητά να του παραχωρηθεί θέση στάθμευ-
σης ΑΜΕΑ επί της οδού Αλαμάνας αριθμός 25 στη περιοχή Πετρουπόλεως Αττικής.
    Σας ενημερώνουμε ότι δεν δύναται να ικανοποιηθεί το αίτημα, του ανωτέρω, διότι δεν πληρεί όλες τις απαι-
τούμενες προϋποθέσεις (όπως αυτές αναγράφονται στη σχετική αίτηση της υπηρεσίας μας) προκειμένου να 
παραχωρηθεί θέσης στάθμευσης Α.με .Α.»

    Στη συνέχεια και αφού η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, η Πρόεδρος εισηγείται 
την απόρριψη της αίτησης του κ. Μανγιώλη Νικολάου, για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της 
οδού Αλαμάνας αριθμός 25 στη Πετρούπολη , αφού ο αιτών δεν πληρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμ-
φωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τη διαβίβαση του θέματος στο Δ.Σ. για τη λήψη 
σχετικής απόφασης.
   



    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.Δ.241/2005
    3.- την υπ’ αριθμ. 764/27.09.2012 αίτηση του ενδιαφερομένου
    4.- το σχετικό φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά 
         και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη της αίτησης του κ. Μανγιώλη Νικολάου του 
      Γεωργίου , η οποία αφορά τη παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού 
      Αλαμάνας αριθμός 25 στη Πετρούπολη, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Πρόεδρου.
      
Β. -Διαβιβάζει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 33/2013.

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασμα                      
στη Συνεδρίαση Μέλη:                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεοδωρακόπουλος Η., Απολλωνάτος Ε.,                             ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Πανταζή Λ., Ραγκούσης Ε.,       
Κακάλης Π., Τσιάμης Γ.                                                                       ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ
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