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 Ηοςνίος 2020 

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

ηελ Πάηξα, ζηην αίθοςζα ηηρ Δπιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ευήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοςνίος 2020, εκέξα Γεςηέπα θαη ώξα 12.00μ.μ. κεηά από γξαπηή 

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

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

ππαγμαηοποίηζη δε αςηήρ ηην Γεςηέπα 22 Ηοςνίος 2020, ώπα 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. 

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

 ην ηέινο, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην (15ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 6888/5-6-2020 δηαβηβαζηηθό 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 6723/3-6-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο (Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – Σκήκα πγθνηλσληαθνύ θαη Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- 

ΘΔΜΑ«Οξηνζέηεζε γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Κνηλσθεινύο σκαηείνπ «ΦΡΟΝΣΗΕΩ» επί ηεο νδνύ Φαλαξίνπ αξ. 25».- αο ζηέιλνπκε 

ζπλεκκέλσο ην από 08.05.2020 αίηεκα ηνπ Κνηλσθεινύο σκαηείνπ «ΦΡΟΝΣΗΕΩ», κε ην 

νπνίν αηηείηαη ηελ νξηνζέηεζε κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑΜΔΑ, επί ηεο νδνύ 

Φαλαξίνπ αξ. 25, έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ ηνπ θηηξίνπ πνπ πξόθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

Κέληξν Ζκέξαο Αηόκσλ κε Άλνηα θαη παξαθαινύκε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ σο ζέκα ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 

3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) θαη ηνπ αξζξ. 5, παξ. 13(α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 

134/η.Α’/2019).- Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ην ππόςε Κνηλσθειέο σκαηείν 

Αξσγήο θαη Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη αηόκσλ κε αλαπεξία «ΦΡΟΝΣΗΕΩ», ζηα πιαίζηα 

πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ Κέληξνπ Ζκέξαο θαη πξνθεηκέλνπ λα πιεξνύληαη νη 

πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αηηείηαη γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε όινπο ηνπο σθεινύκελνπο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ.- 
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Μεηά από απηνςία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αξκόδηνη ηερληθνί ππάιιεινη ηεο ππεξεζίαο καο, 

δηαπηζηώζεθε όηη ε αηηνύκελε ζέζε δύλαηαη λα νξηνζεηεζεί επί ηεο ππόςε νδνύ Φαλαξίνπ, 

επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο, ζηελ νπνία έρεη είζνδν ην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ην 

αλσηέξσ θέληξν ζηνλ αξ. 25, ελώ ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο νδνζήκαλζεο -εθ πεξηηξνπήο αλά 

κήλα ζηάζκεπζεο- αληίζηνηρε ζέζε δύλαηαη λα νξηνζεηεζεί θαη έλαληη ηνπ θηηξίνπ, επί ηεο 

δπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ Φαλαξίνπ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ Μεηξ. Υξπζνζηόκνπ θαη 

Φσθαίαο. - Καηόπηλ απηώλ εηζεγνύκεζα 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.4343/14,  

ηελ νξηνζέηεζε κίαο γεληθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑΜΔΑ, κήθνπο 6.00κ., ηόζν επί 

ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ Φαλαξίνπ ζηνλ αξ. 25, έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ ηνπ 

θηηξίνπ όπνπ ζηεγάδεηαη ην Κέληξν Ζκέξαο γηα άηνκα κε άλνηα, όζν θαη έλαληη απηνύ, επί 

ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο ππόςε νδνύ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ ησλ νδώλ Μεηξ. 

Υξπζνζηόκνπ θαη Φσθαίαο, δεδνκέλεο ηεο εθ πεξηηξνπήο αλά κήλα ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

ζην ππόςε ζεκείν, ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε ζήκαλζε. - Δπί ηεο ππόςε ζέζεο ζα 

ζηαζκεύνπλ κόλν νρήκαηα αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζε 

εκθαλή ζέζε ην εηδηθό δηαθξηηηθό ζήκα. - Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη ηελ έγθξηζή 

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

Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην ζπλεξγείν θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ηεο Γ/λζεο 

Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο θαη ην αξκόδην ζπλεξγείν 

νξηδόληηαο ζήκαλζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε ζηηο 

θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. - Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ – 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΓΟΜΖΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ - 

ΜΗΥΑΖΛ ΑΝΑΣΑΗΟΤ.-  

 

 

Ζ Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειώλ θαη είδε ην από 08.05.2020 αίηεκα ηνπ Κνηλσθεινύο σκαηείνπ 

«ΦΡΟΝΣΗΕΩ», κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ νξηνζέηεζε κίαο ζέζεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑΜΔΑ, 

επί ηεο νδνύ Φαλαξίνπ αξ. 25, έκπξνζζελ ηεο εηζόδνπ ηνπ θηηξίνπ πνπ πξόθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη Κέληξν Ζκέξαο Αηόκσλ κε Άλνηα,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
 

ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΔΚ 87/η.Α’/7.6.2010) θαη ηνπ αξζξ. 5, 

παξ. 13(α) ηνπ Ν.4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α’/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.4343/14, η 

Δπιηποπή Ποιόηηηαρ Ευήρ εγκπίνει ηην οπιοθέηηζη μίαρ γενικήρ θέζηρ ζηάθμεςζηρ 

οσημάηυν ΑΜΔΑ, μήκοςρ 6.00μ., ηόζο επί ηηρ αναηολικήρ πλεςπάρ ηηρ οδού Φαναπίος 

ζηον απ. 25, έμπποζθεν ηηρ ειζόδος ηος κηιπίος όπος ζηεγάζεηαι ηο Κένηπο Ζμέπαρ για 

άηομα με άνοια, όζο και ένανηι αςηού, επί ηηρ δςηικήρ πλεςπάρ ηηρ ςπότη οδού, ζηο ημήμα 

ηηρ μεηαξύ ηυν οδών Μηηπ. Υπςζοζηόμος και Φυκαίαρ, δεδνκέλεο ηεο εθ πεξηηξνπήο αλά 

κήλα ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζην ππόςε ζεκείν, ζύκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε ζήκαλζε. Δπί ηεο 

ππόςε ζέζεο ζα ζηαζκεύνπλ κόλν νρήκαηα αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ζα θέξνπλ 

ππνρξεσηηθά ζε εκθαλή ζέζε ην εηδηθό δηαθξηηηθό ζήκα. 
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 Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαη ηελ έγθξηζή ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπη. Διιάδνο θαη Ηνλίνπ, ην αξκόδην ζπλεξγείν 

θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο 

θαη ην αξκόδην ζπλεξγείν νξηδόληηαο ζήκαλζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ 

αληίζηνηρε ζήκαλζε ζηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ζύκθσλα κε η’ αλσηέξσ. 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη: 

 Σν Κνηλσθειέο σκαηείν Αξσγήο θαη Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ θαη Αηόκσλ κε αλαπεξία 

«ΦΡΟΝΣΗΕΩ», ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ Κέληξνπ Ζκέξαο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αηηήζεθε γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξόζβαζεο ζε όινπο ηνπο σθεινύκελνπο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπ. 

 Μεηά από απηνςία πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αξκόδηνη ηερληθνί ππάιιεινη ηεο Γηεύζπλζεο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο, δηαπηζηώζεθε όηη ε ζέζε δύλαηαη λα 

νξηνζεηεζεί επί ηεο ππόςε νδνύ Φαλαξίνπ, επί ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο ηεο, ζηελ νπνία έρεη 

είζνδν ην θηίξην πνπ ζηεγάδεηαη ην αλσηέξσ θέληξν ζηνλ αξ. 25, ελώ ιόγσ ηεο πθηζηάκελεο 

νδνζήκαλζεο -εθ πεξηηξνπήο αλά κήλα ζηάζκεπζεο- αληίζηνηρε ζέζε δύλαηαη λα νξηνζεηεζεί 

θαη έλαληη ηνπ θηηξίνπ, επί ηεο δπηηθήο πιεπξάο ηεο νδνύ Φαλαξίνπ, ζην ηκήκα ηεο κεηαμύ 

Μεηξ. Υξπζνζηόκνπ θαη Φσθαίαο. 

  

Ζ παπούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγσο νομιμόηηηαρ ζηην 

Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδορ και Ηονίος. 

 

 

Ο Ππόεδπορ                                            Σα  Παπόνηα Μέλη 

 

 

 

ΜΗΥΑΖΛ  ΑΝΑΣΑΗΟΤ          ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ  ΠΛΔΑ 

               ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

        ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΔΛΔΚΟΤΓΑ 

        ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 

        ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

        ΓΗΟΝΤΗΟ ΒΟΡΗΖ 
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