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Κερατσίνι: 6/11/2018
Αρ. πρωτ.: 44401

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της 11ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 1-11-2018
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 79/2018
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΔΡΟΥ 33, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 1 του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη
με αριθ. πρωτ. 42698/26-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 2) Θεόδοτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3)
Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος) 4) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος) και 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος
(τακτικό μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Νικόλαος Βρεττάκος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Κυριάκος Κατσαφάδος (τακτικό μέλος)
3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος) και 4) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος)
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατόπιν εισήγαγε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 38960/1-10-2018
έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη παραχώρησης άδειας στάθμευσης αναπηρικού Ι.Χ.
αυτοκινήτου όπως ορίζει ο νόμος Ν.2218/94, άρθρο 41, και ΦΕΚ 3Β/8-1-92,αρ.Δ2/3311 παραγρ.1δ.
Το αυτοκίνητο που ανήκει κατά 100% στη μητέρα του ενδιαφερόμενου ΜΑΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κ. Πετρούλα
Χρυσούλα, προs εξυπηρέτησή του, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΧ-1653, δεν έχει άδεια αναπηρικού
αυτοκινήτου απαραίτητη προϋπόθεση βάσει του νόμου για να παραχωρηθεί χώρος στάθμευσης.
Λόγω τηs γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, που ισχύει από 13-3-2015 έως 31-32020, ζητείται να παραχωρηθεί χώροs στάθμευσης, στην κατοικία του στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου, για
να τον διευκολύνει στις καθημερινές μετακινήσεις του, με οδηγό τον κ. ΜΑΣΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ (πατέρας).
Η τοποθέτηση των πινακίδων θα γίνει στο ακίνητο της οδού ΑΝΔΡΟΥ αρ.33 στη Δημοτική Ενότητα
Κερατσινίου.
Ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει το υπ’ αρ.:57/ΥΚΧ 1653/2047 με ημερομηνία λήξεως 2-3-2028
Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Πρωτοβάθμιας Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής τα οποία
επιβεβαιώνουν τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του με ποσοστό αναπηρίαs κατά 81% έως 31-3-2020.
Η άποψη τηs Διεύθυνσης Τ.Υ. είναι θετική υπέρ τηs παραχώρησηs τμήματος κοινοχρήστου οδοστρώματος
για χώρο στάθμευσηs (αναπηρικού χρήσης αυτοκινήτου), στην κατοικία της ΑΝΔΡΟΥ αρ.33 στη Δημοτική
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Ενότητα Κερατσινίου, για το Ι.Χ. αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφ.ΥΚΧ-1653, με ημερομηνία λήξεωs την 2-32028.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ΄όψιν:
1)Το προαναφερθέν έγγραφο
2)Τη με αρ. πρωτ. 37689/20-9-2018 αίτηση του κου ΜΑΣΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
3) Tο άρθρο 41, του Ν. 2218/94 ΦΕΚ 3Β/8-1-92,αρ.Δ2/3311 παρ. 1δ.
4) Τα δικαιολογητικά του αιτούντος (Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ, άδεια κυκλοφορίας, υπεύθυνη δήλωση,
Α.Δ.Τ. , άδεια οδήγησης του κου ΜΑΣΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, λογ. ΔΕΗ, πιστοποίηση αναπηρίας βεβαίωση μονίμου
κατοικίας της κας Χρυσούλας Πετρούλα,)
5) Τη θετική άποψη τηs Δ/νσηs Τ.Υ. υπέρ τηs παραχώρησηs τμήματος κοινοχρήστου οδοστρώματος για
χώρο στάθμευσηs του νέου Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου, στην κατοικία της οδού ΑΝΔΡΟΥ αρ 33.
και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το θέμα σε
ψηφοφορία.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση άδειας στάθμευσης αναπηρικού Ι.Χ.
αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΧ-1653 στον ΜΑΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, στην κατοικία του επί της οδού
ΑΝΔΡΟΥ αρ.33 στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου, με την προϋπόθεση σε πιθανή μελλοντική διάνοιξη της
οδού Άνδρου και εφ΄οσον διαθέτει ανοικτή ή κλειστή θέση στάθμευσης στο ακίνητό του θα αρθεί η
συγκεκριμένη παραχώρηση θέσης που διευκολύνει στις καθημερινές μετακινήσεις του, με οδηγό τον πατέρα
του κο ΜΑΣΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
● Το προσκομισθέν υπ’ αρ.: 57/ΥΚΧ 1653 Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ από τη Δ/νση Μεταφορών της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, έχει ημερομηνία λήξεως 2-3-2028

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (79)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 02/11/2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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