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ηης 22
ας

 Ηοσνίοσ 2020 

--------------------------- 
 

ηελ Πάηξα, ζηην αίθοσζα ηης Δπιηροπής Ποιόηηηας Εωής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Γεσηέρα θαη ώξα 12.00μ.μ. κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, με αριθμό 4/15-06-2020 θαη 

κεηά ηελ από 19/6/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηελ 19
ε
 Ηνπλίνπ 2020, 

πραγμαηοποίηζη δε ασηής ηην Γεσηέρα 22 Ηοσνίοσ 2020, ώρα 12:00μ.μ., ήιζαλ γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσο ζηα δεθαπέληε (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο:  

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο– Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηνλύζηνο Πιέζζαο – ηαθηηθό κέινο 4) Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο - ηαθηηθό κέινο, 5) 

Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 6) Αζαλάζηνο Γνύξνο - ηαθηηθό κέινο 7) 

Παλαγηώηεο Μειάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 31/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απόθαζεο 37/2020). 

Οη θ.θ. Υξήζηνο Κνξδάο, Ήξα - Δηξήλε Κνπξή, Θεόδσξνο Ξπιηάο θαη Γεώξγηνο 

Ρώξνο  - ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………...…………………………………………………………..………….….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (12ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 5912/20-5-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 71702/29-4-2020 

εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο (Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – 

Σκήκα πγθνηλσληαθνύ θαη Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- 

Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ «Καηάξγεζε ηεο παξαρσξεκέλεο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ επί ηεο νδνύ Μαηδώλνο θαη παξαρώξεζε 

αληίζηνηρεο ζέζεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο 

ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά αίηεζε ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, ζρεηηθά κε: -1. 

ηελ θαηάξγεζε κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο γηα ην ππ’ αξηζ. θπθινθνξίαο ΗΒΒ 2362 όρεκα, 

θπξηόηεηαο ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ επί ηεο νδνύ Μαηδώλνο, πνπ έρεη παξαρσξεζεί 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 913/6-12-2017 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ.19588/26-01-2018 Απόθαζε πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο (ΑΓΑ: ΦΚΡ5ΟΡ1Φ-ΣΦΝ, ΦΔΚ 402/Β/9-02-18), -2. ηελ παξαρώξεζε κηαο 

ζέζεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ αξ. 104 γηα ην ππ΄ αξηζ. θπθινθνξίαο ΗΤΒ 

9532  όρεκα θπξηόηεηαο ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, -θαη παξαθαινύκε γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

σο ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ87/η.Α’/7.6.2010) ) θαη ηνπ αξζξ. 5, παξ. 13(α) ηνπ 

ΑΔΑ: 6ΙΕΠΩΞΙ-Τ5Δ



Ν.4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α’/2019 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». -Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο 

δηεπθξηλίδνπκε όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, έρνληαο εμεηάζεη παξόκνηα αηηήκαηα, έρεη 

εγθξίλεη κε παιαηόηεξεο Απνθάζεηο ηνπ, ηελ παξαρώξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ηδησηηθέο 

θιηληθέο, ηδξύκαηα, ζπιιόγνπο, θ.α, όηαλ δηαζέηνπλ ππεξεζηαθά νρήκαηα. -Σν νηθνηξνθείν 

Τπαηία ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ αξ. 104 θαη 

ζύκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο παξέρεη ππεξεζίεο ζε αζζελείο κε βαξηά λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη δεπηεξνγελείο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ζ κεηαθίλεζε ησλ νηθνηξόθσλ ηεο 

εμππεξεηείηαη κε ην ππ’ αξηζ. θπθινθνξίαο ΗΤΒ 9532 ππεξεζηαθό όρεκα ελλέα (9) ζέζεσλ. 

-Καηόπηλ απηώλ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ., ΦΔΚ 

57/23-3-99), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, εηζεγνύκεζα: -1. ηελ θαηάξγεζε ηεο 

παξαρσξεκέλεο ζέζεο ζηάζκεπζεο κήθνπο 7,00κ., γηα ην όρεκα κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΗΒΒ 

2362 θπξηόηεηαο ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ 

Μαηδώλνο ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Μαληαθίνπ θαη Βαιηεηζίνπ, -2. ηελ 

παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο κήθνπο 7,00κ., γηα ην όρεκα κε αξηζ. θπθινθ. ΗΤΒ 9532 

θπξηόηεηαο ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ 

έκπξνζζελ ηνπ αξ. 104. -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ε ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, ζα απνκαθξύλεη ηηο 

πηλαθίδεο Ρ-39 κε ηελ έλδεημε «ΠΛΖΝ ΗΒΒ 2362 ΟΥΖΜΑΣΟ» από ηελ νδό Μαηδώλνο, 

πνπ είραλ εγθξηζεί ζύκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 913/6-12-2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ, θαη ζα πξνκεζεπηεί θαη ηνπνζεηήζεη θαηόπηλ ππνδείμεσο ηεο αθξηβνύο ζέζεσο 

από ππάιιειν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο πηλαθίδεο (Ρ-39) κε ηελ έλδεημε 

«ΠΛΖΝ ΗΤΒ 9532 ΟΥΖΜΑΣΟ» επί ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ. -Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ. 

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εωής, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη είδε ηνλ 

ζρεκαηηζζέληα θάθειν πνπ αθνξά ζηελ αίηεζε ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
 ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ87/η.Α’/7.6.2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο», ηελ πεξ. α ηεο παξαγξ. 13 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623/2019,  θαη’ εθαξκνγή 

ηεο παξ. 1 ηνπ αξζξ. 52 ηνπ Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 

3542/07 θαη ην Ν.4313/14 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εγκρίνει:  

1.  Σην καηάργηζη ηεο παξαρσξεκέλεο ζέζεο ζηάζκεπζεο κήθνπο 7,00κ., γηα ην 

όρεκα κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΗΒΒ 2362 θπξηόηεηαο ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, επί ηεο 

αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ Μαηδώλνο ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Μαληαθίνπ θαη 

Βαιηεηζίνπ. 

2.  Σην παρατώρηζη ζέζεο ζηάζκεπζεο κήθνπο 7,00κ., γηα ην όρεκα κε αξηζ. θπθινθ. 

ΗΤΒ 9532 θπξηόηεηαο ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ 25εο 

Μαξηίνπ έκπξνζζελ ηνπ αξ. 104.  
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 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ έγθξηζή 

ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. 

Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ε ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ, ζα απνκαθξύλεη ηηο πηλαθίδεο Ρ-39 κε ηελ 

έλδεημε «ΠΛΖΝ ΗΒΒ 2362 ΟΥΖΜΑΣΟ» από ηελ νδό Μαηδώλνο, πνπ είραλ εγθξηζεί 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 913/6-12-2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη ζα 

πξνκεζεπηεί θαη ηνπνζεηήζεη θαηόπηλ ππνδείμεσο ηεο αθξηβνύο ζέζεσο από ππάιιειν ηεο 

αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο πηλαθίδεο (Ρ-39) κε ηελ έλδεημε «ΠΛΖΝ ΗΤΒ 9532 

ΟΥΖΜΑΣΟ» επί ηεο νδνύ 25εο Μαξηίνπ. 

 

 Δπί ηοσ θέμαηος διεσκρινίζονηαι ηα κάηωθι:  

 Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, έρνληαο εμεηάζεη παξόκνηα αηηήκαηα, έρεη εγθξίλεη κε 

παιαηόηεξεο Απνθάζεηο ηνπ, ηελ παξαρώξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ηδησηηθέο θιηληθέο, 

ηδξύκαηα, ζπιιόγνπο, θ.α, όηαλ δηαζέηνπλ ππεξεζηαθά νρήκαηα 

 Σν νηθνηξνθείν Τπαηία ηεο ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΜΚΔ βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ 25εο 

Μαξηίνπ αξ. 104 θαη ζύκθσλα κε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο παξέρεη ππεξεζίεο ζε αζζελείο κε 

βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε θαη δεπηεξνγελείο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ζ κεηαθίλεζε ησλ 

νηθνηξόθσλ ηεο εμππεξεηείηαη κε ην ππ’ αξηζ. θπθινθνξίαο ΗΤΒ 9532 ππεξεζηαθό όρεκα 

ελλέα (9) ζέζεσλ. 

 

Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην 

Αποκενηρωμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

              ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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