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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ                                          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14ης  Δεκεμβρίου 2021 
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                      

                                                                                   

ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
χορήγηση θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού 
αυτοκινήτου (κος Χ.Ε).  
 
 

     Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :15-7 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :6            ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3 
 

Σήμερα την  14η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 -10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 14278/10-12-2021 πρόσκλησης του κ. 
Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε όλα τα μέλη (τακτικά και 
αναπληρωματικά) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 

παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 Γιαννακουρας  Δημήτριος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  ΝΑΙ 

3 Βογιατζόγλου  Αργυρούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

4 
Γιαννοπούλου  

Κλεάνθη 
(Κλειω) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

5 Λιούτας  Κωνσταντίνος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

6 Καρακώνη  Βαρβάρα-
Αικατερίνη 
(Βερίνα) 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

7 Ντίνος  Νικόλαος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

8 Ανδρουλάκης  Ανδρέας ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 Λεμπέσης-
Κολοκυθάς 

Ελευθέριος 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 Σκιαδοπούλου  Γεωργία ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 Σταυριανουδάκης  Κωνσταντίνος-
Νεκτάριος 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

12 Τζιβελέκας  Ιωάννης ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

13 Τσιλίφης  Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

14 Αναστασόπουλος  Νικόλαος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

15 Θάνου  Χρυσούλα ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 
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16 Αντωνιάδης  Κωνσταντίνος ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 5 τακτικά και 1 αναπληρωματικό μέλος.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενος το 1ο/ 7 θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 
πρόσκληση , έθεσε υπόψη της επιτροπής  το με  αριθμ.πρωτ. 11649/19-10-2021 πρακτικό της 
επιτροπής ελέγχου και εισήγησης χορήγησης αδειών στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων με 
το οποίο  διαβιβάζεται στο σώμα η από 19-10-2021 αιτιολογική έκθεση  και αναφέρει τα  εξής: 

            «      Επί της οδού Μπουλούμπεη  αρ. 10 – Δ.Κ. Υμηττού,   διαμένει ο κος Χ. Ε.  οποίος 
αιτείται με την υπ αρ. πρωτ.7499/12-07-2021 αίτηση την οποία υπέβαλλε ο ίδιος, για χορήγηση  άδειας 
στάθμευσης του ΙΧ αυτοκίνητου ΖΜΡ 3440 ιδιοκτησίας του ιδίου. 

     Η υπηρεσία έχοντας υπόψη το από   19/10/2021 πρακτικό της  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
προτείνει την ΧΟΡΗΓΗΣΗ   άδειας στάθμευσης  για το υπ αρ. ΖΜΡ 3440  αυτοκίνητο,  επί  της οδού 
Μπουλούμπεη  αρ 10  – Δ.Κ. Υμηττού  και συγκεκριμένα απευθείας από την ρυμοτομική γραμμή της οδού 
Κονίτσης, ως φαίνεται και στο συνημμένο σκαρίφημα, με την  τοποθέτηση  δυο πινακίδων Ρ-72 
συνοδευόμενες  με βέλη έναρξης και πέρατος του μήκους στάθμευσης (5 μέτρα). Επί των  πινακίδων Ρ72 
αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αρ. απ. Δ.Σ. έγκρισης της στάθμευσης . Σύμφωνα με την υπ. 
αριθμ. 29/2021 απόφασης Δ.Σ. (Κανονισμός Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ) τα  
έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης της  σχετικής  σήμανσης στον ακριβή χώρο που υποδεικνύεται από 
αυτήν γίνονται με δαπάνη του Δήμου, και μετά το πέρας της λήξης της άδειας περιέρχονται στην κυριότητά 
του.  Η ισχύς της παραχώρησης είναι για δύο (2) έτη. Πέραν της ως άνω ημερομηνίας ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να επανέλθει με αίτηση για ανανέωσή της, καθώς η παραχωρηθείσα θέση παύει να ισχύει.»          

   Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως   αποφασίσουμε σχετικά.  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Αφού άκουσε την  εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις απόψεις  και τις τοποθετήσεις 
των μελών της και ειδικότερα του Δημοτικού Συμβούλου και μέλος της επιτροπής κ. Ανδρουλάκη 
Ανδρέα ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα ψηφίσει θετικά με την επισήμανση της 
αδικαιολόγητα υπερβολικής καθυστέρησης διεκπεραίωσης των αιτήσεων των πολιτών για ένα 
τόσο ευαίσθητο θέμα, έλαβε γνώση του περιεχομένου της με αριθμ. πρωτ. 7499/12-07-2021  
αίτηση την οποία υπέβαλλε ο ίδιος, του με αριθμ.πρωτ.: 11649/19-10-2021 πρακτικού της 
επιτροπής ελέγχου και εισήγησης χορήγησης αδειών στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, 
της από 19-10-2021 αιτιολογικής έκθεσης έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006 σε 
συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν του Ν.4555/2018, του 
Ν.4623/2019 και ισχύουν και του Ν.4071/2012 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,  
 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ    
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  την χορήγηση  άδειας στάθμευσης του Χ.Ε. για το με αριθμ. 
κυκλοφορίας ΖΜΡ 3440  ιδιοκτησίας του ίδιου,  επί  της οδού Μπουλούμπεη  αρ 10  – Δ.Κ. 
Υμηττού, με την  τοποθέτηση  δυο πινακίδων Ρ-72 συνοδευόμενες  με βέλη έναρξης και πέρατος 
του μήκους στάθμευσης (5 μέτρα) σύμφωνα με την από 19-10-2021 τεχνική έκθεση  της Τεχνικής 
Υπηρεσίας και το με αριθμ. πρωτ.  11649/2021 πρακτικό της επιτροπής ελέγχου και εισήγησης 
στο Δημοτικό συμβούλιο χορήγησης αδειών στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.  
Σύμφωνα με την από 19-10-2021 αιτιολογική έκθεση  της Τεχνικής Υπηρεσίας, η θέση 
στάθμευσης θα έχει έναρξη  απευθείας από την ρυμοτομική γραμμή της οδού Κονίτσης 
 
Σημειώνεται ότι: 

• Η ανωτέρω θέση στάθμευσης χορηγείται κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
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• Οι πινακίδες  θα αναγράφουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και τον αριθμό 
της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης στάθμευσης.  

• Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 29/2021 απόφασης Δ.Σ. (Κανονισμός Χορήγησης 
Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ) τα  έξοδα προμήθειας και τοποθέτησης 
της  σχετικής  σήμανσης θα βαρύνουν τον  Δήμο και μετά το πέρας της λήξης της 
άδειας θα περιέχονται στην κυριότητά του. 

• Η παραχώρηση θα ισχύει για δύο (2) έτη. 
• Πέραν της ως άνω ημερομηνίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επανέλθει με 

αίτηση για ανανέωσή της, καθώς η παραχωρηθείσα θέση παύει να ισχύει 
Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
                  ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
                  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
  
 

                  


