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Αριθμός 61 

6
η
 σνεδρίαζη 

Επιηροπής Ποιόηηηας Ζφής Δήμοσ Παηρέφν 

ηης 31
ης

 Ασγούζηοσ 2020 

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

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31
η
 Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 11.00π.μ. κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 6/27-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Επιηροπής Ποιόηηηας 

Ζφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Υξήζηνο Κνξδάο – ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο, 5) Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Ήξα - Δηξήλε Κνπξή - ηαθηηθό κέινο 7) Γεκήηξηνο 

Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 8) Θεόδσξνο Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο – 

ηαθηηθό κέινο θαη 10) Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Γηνλύζηνο Βνξίζεο 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 (7ν) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ζέηνληαο 

ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 10043/29-7-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 24159/24-7-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ 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 «Παξαρώξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο νρήκαηνο ΑκεΑ επί ηεο νδνύ 

Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ, αξ. 16 (Ο.Σ. 1149)». -αο ζηέιλνπκε ζπλεκκέλσο ηελ ππ’ αξηζ. 

24159/2020 αίηεζε ηνπ θ. Σζίγθα Γεσξγίνπ, κε ζπλεκκέλν ηνλ ζρεκαηηζζέληα θάθειν, πνπ 

αθνξά ζηελ παξαρώξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα όρεκα ΑκεΑ πιεζίνλ ηεο 

νηθίαο ηνπ, ε νπνία βξίζθεηαη επί ηεο νδνύ Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ αξ. 16 (ζηε ζπκβνιή ηεο 

κε ηελ νδό Ζιέθηξαο) 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) ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 13.α. ηνπ 

Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο 

γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα». -

Δπί ηνπ ζέκαηνο, δηεπθξηλίδνπκε όηη, ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 712/21-09-

2016 απόθαζή ηνπ, εγθξίλεη ηε ζέζπηζε θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθώλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπο, ηα νπνία λα ηζρύνπλ γεληθά ζε όιεο 

ηηο πεξηπηώζεηο σο εμήο: -Ο αηηώλ λα έρεη: -Α) Kηλεηηθή αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο 

ζπλνιηθά όρη κηθξόηεξν ηνπ 67%, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ή θαη ηα δύν 

θάησ άθξα ή όηαλ από ηελ θύζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο παξαθσιύεηαη ε βάδηζε, Oιηθή 

ηύθισζε θαη ζηα δύν κάηηα κε πνζνζηό αλαπεξίαο 100%, Nνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη ή νη 

έρνληεο πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή νξγαληθό ςπρνζύλδξνκν κε ζπλνιηθό πνζνζηό 
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αλαπεξίαο από 67% θαη άλσ θαη είλαη αλίθαλνη γηα εξγαζία, Πάζρνληεο από Β-

Θαιαζζαηκία κείδσλ κε ζπρλό ξπζκό κεηαγγίζεσλ (ν νπνίνο πηζηνπνηείηαη από ην αληίζηνηρν 

θέληξν αηκνδνζίαο) θαη ζπλύπαξμε θαξδηαθήο ή λεθξηθήο βιάβεο κε ζπλνιηθό πνζνζηό 

αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%, Πάζρνληεο από λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ πνπ είλαη ζε 

ζπλερή αηκνθάζαξζε (όπσο πηζηνπνηείηαη από λεθξνινγηθέο θιηληθέο), Πάζρνληεο από 

αηκνξξνθηιία. -Β) Αλαπεξηθό όρεκα ή Γειηίν ηάζκεπζεο ΑκεΑ (ην νπνίν ρνξεγείηαη από 

ηε Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο). -Γ) Ζ νηθία 

ηνπ λα βξίζθεηαη ζε Ο.Σ., όπνπ πιεζίνλ ηεο δελ είλαη νξηνζεηεκέλε γεληθή ζέζε ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ ΑκεΑ. -Γ) Να κελ δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο (garage) εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. -

Μεηά από ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππέβαιε ν αηηώλ θαη επεηδή 

ηεξνύληαη νη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ όζν ην δπλαηόλ 

θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/23-3-99), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3542/07 

(ΦΔΚ 50/Α΄/2-3-2007), εηζεγνύκαζηε ηε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο 

νρήκαηνο ΑκεΑ, κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΑΥΥ 8514, επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Αιεμ. 

Παπαλαζηαζίνπ θαη επί ηνπ Ο.Σ. 1149, έκπξνζζελ ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ δηακέλεη ν 

ελδηαθεξόκελνο επί ηεο νδνύ Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ αξ. 16 ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό 

Ζιέθηξαο. Δπί ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, ζα ζηαζκεύεη κόλν ην ππόςε όρεκα ην 

νπνίν ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ζε εκθαλή ζέζε ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ θαη γηα όζν 

ρξνληθό δηάζηεκα απηό είλαη ζε ηζρύ. -Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή 

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

Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ν αηηώλ, κε επηκέιεηά ηνπ θαη θαζ’ 

ππόδεημε ηνπ Γήκνπ, ζα νξηνζεηήζεη ηνλ ππόςε ρώξν ηνπνζεηώληαο ηηο θαηάιιειεο 

ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ρ-72 ζε απόζηαζε 6,00κ. κεηαμύ ηνπο, επί ησλ νπνίσλ ζα 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, ζύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο 

αλσηέξσ απνθάζεηο. -Ο Αληηδήκαξρνο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο – Μηραήι Αλαζηαζίνπ. 

 

Η Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 
 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/4.6.2010, ην άξζξν 5 παξ. 13 (α) ηνπ Ν. 

4623/19 (ΦΔΚ 134/η.Α΄/2019), θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 2696/99 

(ΦΔΚ 57/23-3-99), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3542/07 (ΦΔΚ 50/Α΄/2-3-2007) η 

Επιηροπή Ποιόηηηας Ζφής, κεηά από έιεγρν ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ππέβαιε ν 

αηηώλ, δεδνκέλνπ όηη ηεξνύληαη νη απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζνύλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξεο ζπλζήθεο δηαθίλεζεο θαη δηαβίσζεο αηόκσλ 

ΑκεΑ, εγκρίνει ηην τορήγηζη αποκλειζηικής θέζης ζηάθμεσζης οτήμαηος ΑμεΑ, κε 

αξηζ. θπθινθνξίαο ΑΥΥ 8514, επί ηεο λόηηαο πιεπξάο ηεο νδνύ Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ θαη 

επί ηνπ Ο.Σ. 1149, έκπξνζζελ ηεο πνιπθαηνηθίαο πνπ δηακέλεη ν ελδηαθεξόκελνο επί ηεο 

νδνύ Αιεμ. Παπαλαζηαζίνπ αξ. 16 ζηε ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδό Ζιέθηξαο.  

Δπί ηνπ αλσηέξσ ρώξνπ ζηάζκεπζεο, ζα ζηαζκεύεη κόλν ην ππόςε όρεκα, ην νπνίν 

ζα θέξεη ππνρξεσηηθά ζε εκθαλή ζέζε ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑκεΑ θαη γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα απηό είλαη ζε ηζρύ.  

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ηελ έγθξηζή 
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ηεο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη Ηνλίνπ, ν αηηώλ, κε επηκέιεηά ηνπ θαη θαζ’ ππόδεημε ηνπ Γήκνπ, ζα νξηνζεηήζεη 

ηνλ ππόςε ρώξν ηνπνζεηώληαο ηηο θαηάιιειεο ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο Ρ-72 ζε απόζηαζε 

6,00κ. κεηαμύ ηνπο, επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, 

ζύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζηηο αλσηέξσ απνθάζεηο.  

 

 Δπί ηνπ ζέκαηνο δηεπθξηλίδεηαη όηη: 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ ππ’ αξηζ. 712/21-09-2016 απόθαζή ηνπ, εγθξίλεη ηε 

ζέζπηζε θξηηεξίσλ γηα ηε ρνξήγεζε απνθιεηζηηθώλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ 

πιεζίνλ ηεο νηθίαο ηνπο, ηα νπνία λα ηζρύνπλ γεληθά ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο σο εμήο: 

Ο αηηώλ λα έρεη: 

Α)  Kηλεηηθή αλαπεξία κε πνζνζηό αλαπεξίαο ζπλνιηθά όρη κηθξόηεξν ηνπ 67%, 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ή θαη ηα δύν θάησ άθξα ή όηαλ από ηελ θύζε ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο παξαθσιύεηαη ε βάδηζε, Oιηθή ηύθισζε θαη ζηα δύν κάηηα κε πνζνζηό 

αλαπεξίαο 100%,  Nνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη ή νη έρνληεο πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ή 

νξγαληθό ςπρνζύλδξνκν κε ζπλνιηθό πνζνζηό αλαπεξίαο από 67% θαη άλσ θαη είλαη 

αλίθαλνη γηα εξγαζία,  Πάζρνληεο από Β-Θαιαζζαηκία κείδσλ κε ζπρλό ξπζκό κεηαγγίζεσλ 

(ν νπνίνο πηζηνπνηείηαη από ην αληίζηνηρν θέληξν αηκνδνζίαο) θαη ζπλύπαξμε θαξδηαθήο ή 

λεθξηθήο βιάβεο κε ζπλνιηθό πνζνζηό αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%,  Πάζρνληεο από λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ πνπ είλαη ζε ζπλερή αηκνθάζαξζε (όπσο πηζηνπνηείηαη από 

λεθξνινγηθέο θιηληθέο),  Πάζρνληεο από αηκνξξνθηιία.   

Β) Αλαπεξηθό όρεκα ή Γειηίν ηάζκεπζεο ΑκεΑ (ην νπνίν ρνξεγείηαη από ηε 

Γηεύζπλζε Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο).  

Γ) Ζ νηθία ηνπ λα βξίζθεηαη ζε Ο.Σ., όπνπ πιεζίνλ ηεο δελ είλαη νξηνζεηεκέλε γεληθή 

ζέζε ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ. 

Γ) Να κελ δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο (garage) εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

 

Η παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη 

Διοίκηζη Πελοποννήζοσ, Δσηικής Ελλάδος και Θονίοσ. 

 

 

Ο Πρόεδρος                                         Σα  Παρόνηα Μέλη 

 

ΜΘΥΑΗΛ  ΑΝΑΣΑΘΟΤ          ΥΡΗΣΟ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 

        ΥΡΗΣΟ ΚΟΡΔΑ 

        ΔΘΟΝΤΘΟ ΠΛΕΑ 

              ΝΘΚΟΛΑΟ ΑΠΡΑΓΚΑΘΟ 

              ΗΡΑ – ΕΘΡΗΝΗ ΚΟΤΡΗ 

        ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΠΕΛΕΚΟΤΔΑ 

        ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΤΛΘΑ 

        ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 

        ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΜΠΟΤΚΗ 
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