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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27ΗΣ Φεβρουαρίου 2018 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

                                                                                   

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

χορήγησης ή μη θέσης στάθμευσης σχολικού 

αυτοκινήτου.  

 

 

     Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :7 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7                ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2 
Στη Δάφνη σήμερα την 27Η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης – Υμηττού  εντός του 
Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ:  2907/23-2-2018  πρόσκλησης του κ. 
Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως 
ακολούθως: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 Μενεξής Στυλιανός ΑΝΤ/ΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

3 Λωσταράκος  Αναστάσιος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

4 Μηνακάκης  Παναγιώτης ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

5 Καράμπαμπας Αθανάσιος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

6 Κοντογιάννης  Σταμάτιος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

7 Αναστασόπουλος Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

8 Κονταργύρης Κων/νος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

9 Λάμπρου  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 Λέκκα  Ελένη ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 Χαρίσης Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

12 Καρακώνης Δημήτριος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

13 Τασσοπούλου  Σωτηρία ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, 

πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Μιχ. 

Σταυριανουδάκη, παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.  

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 

μελών παρίστανται 7 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 

πρόσκληση , έθεσε υπόψη της επιτροπής  το  αριθμ.πρωτ. 2271/2018 έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών υπηρεσιών με το οποίο  διαβιβάζεται η από 8-2-2018 τεχνική έκθεση  η οποία 

αναφέρει τα  εξής: 
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«        Επί της οδού Δερβενακίων   αρ. 1 στη Δ.Κ. Δάφνης,  εδρεύει το σωματείο με την επωνυμία ‘’ 

Επιστημονικός σύλλογος προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων φίλων ατόμων με αυτισμό  Αστεριών 

Δράσεις’’ με διακριτικό τίτλο ‘’Αστεριών Δράσεις’’. Ο κος Μπούζας Βασίλειος ο οποίος είναι πρόεδρος 

του ως άνω συλλόγου, αιτείται με την υπ. αριθμ. 2223/7-2-2018 αίτηση την οποία υπέβαλλε ο ίδιος, 

άδεια στάθμευσης για το ΙΧ σχολικό όχημα μεταφοράς ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΥΧΙ5096 

ιδιοκτησίας κας Κλεάνθης Λιναράκη, άδεια χορήγησης θέσης στάθμευσης. 

Οι σκοποί του σωματείου είναι μη κερδοσκοπικοί και είναι οι εξής:  

Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, με αυτισμό και άλλες 

αναπηρίες, καθώς και αυτών που ανήκουν σε ευρύτερα ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

Η φιλοξενία παιδιών με αυτισμό, άλλες αναπηρίες για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Η εκπαίδευση και αγωγή παιδιών με αυτισμό και άλλες αναπηρίες, 

όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερέστερα στο καταστατικό ίδρυσης του σωματείου το οποίο και 

επισυνάπτεται. 

Κατόπιν των  παραπάνω προτείνεται 

 η  ΧΟΡΗΓΗΣΗ   άδειας στάθμευσης  για το υπ αρ.  ΥΧΙ 5096   σχολικό αυτοκίνητο  επί  της οδού 

Δερβενακίων  αρ. 1 – Δ.Κ. Δάφνης  με την  τοποθέτηση  δυο πινακίδων Ρ-72 συνοδευόμενες  με 

βέλη έναρξης  και πέρατος του μήκους στάθμευσης (7 μέτρα καθώς το μήκος του σχολικού 

λεωφορείου είναι 5,5μ)  και συγκεκριμένα η έναρξη θα είναι στα 3,70μ από τη Ρυμοτομική Γραμμή της 

Λ. Βουλιαγμένης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα.  

Επί των  πινακίδων Ρ72 αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αρ. απ. Δ.Σ. έγκρισης της 

στάθμευσης . Τα  έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης της  σχετικής  σήμανσης  βαρύνουν τον  

αιτούντα. Η ισχύς της ως άνω θέσης στάθμευσης, θα είναι για όσο χρονικό διάστημα ο σύλλογος ‘’ 

Αστεριών Δράσεις’’ εδρεύει επί της οδού Δερβενακίων αρ.1. »  

   Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως   αποφασίσουμε σχετικά.  

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Αφού άκουσε την  εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις απόψεις  

και τις τοποθετήσεις των μελών της επιτροπής , έλαβε γνώση του περιεχομένου του 

αριθμ.πρωτ. 2271/2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της αριθμ.πρωτ. 

2223/2018 αίτησης του κ. Μπούζα Βασίλειου Προέδρου του Συλλόγου «Αστεριών Δράσεις», 

της από 8/2/2018 τεχνικής έκθεσης με συνημμένο το σκαρίφημα αποτύπωσης, έχοντας 

υπόψη της τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και 

του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ    
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση  άδειας στάθμευσης για το  με  

αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΙ 5096 ιδιωτικό λεωφορείο, ιδιοκτησίας της κας Κλεάνθης Λιναράκη, 

επί της οδού Δερβενακίων  αρ. 1, το οποίο έχει παραχωρηθεί με την από 7-2-2018 

Υπεύθυνη δήλωσή της στον κ. Μπούζα Βασίλειο Νόμιμο εκπρόσωπο  του «Επιστημονικού 

Συλλόγου Προσαρμοσμένων Φίλων Ατόμων με αυτισμό Αστεριών Δράσεις» που εδρεύει 

στην ως άνω οδό της  Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, σύμφωνα με την από 8-2-2018  

τεχνική έκθεση  της Τεχνικής Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση να προσκομιστεί στην 

αρμόδια υπηρεσία βεβαίωση ότι το συγκεκριμένο όχημα είναι χαρακτηρισμένο ως σχολικό και 

δύναται να μεταφέρει ΑΜΕΑ. 

Η  θέση στάθμευσης θα έχει  έναρξη  3,70μ από την ρυμοτομική γραμμή της Λ. 

Βουλιαγμένης,  ως φαίνεται και στο συνημμένο σκαρίφημα που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας, με την  τοποθέτηση  δυο πινακίδων Ρ-72 συνοδευόμενες  με βέλη 
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έναρξης και πέρατος του μήκους στάθμευσης (7 μέτρα καθώς το μήκος του σχολικού 

λεωφορείου είναι 5,5μ). Επί των  πινακίδων Ρ72 αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο 

αρ. απ. Δ.Σ. έγκρισης της στάθμευσης.  

Τα έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης της σχετικής σήμανσης θα βαρύνουν τον 

ενδιαφερόμενο και δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Δάφνης - Υμηττού.  

Σημειώνεται ότι: 

Η ισχύς της ως άνω θέσης στάθμευσης, θα είναι για όσο χρονικό διάστημα ο σύλλογος 

‘’ Αστεριών Δράσεις’’ εδρεύει επί της οδού Δερβενακίων αρ.1.  

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΜΙΧ. Ι  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ                    
                                                                                                          ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
                                                                                                          ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
         ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
         ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
  
      ΜΙΧ. Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 

                  


