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Θέµα:

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 18-4-2011
συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ∆ήµου

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για κατ΄ εξαίρεση
χορήγηση άδειας στάθµευσης παρά την οδό σε άτοµο
µε ειδικές ανάγκες (Αναστασόπουλος Αγησίλαος, επί
της οδού Καµελίας 36)

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα Μεγάλη ∆ευτέρα 18 Απριλίου 2011 &
ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης µετά από την αριθµ. πρωτ. 4786/14-04-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον καθένα από τα µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 75 παργρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10 και
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Καζαντζίδης Γεώργιος, Πρόεδρος
2.Κουσενίδης Αλέξανδρος
3 Μεζίκης Βασίλειος
4.Κυριλλίδης Γεώργιος
5.Ιωαννίδης Εµµανουήλ
6.Χοϊδης Χαράλαµπος

&ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αρπατζάνη Μαρία
2.Βαλάνος Νικόλαος
3. Σαπρανίδου Σωτηρία

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά κράτησε η υπάλληλος του ∆ήµου,
Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα
εξής: η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, δέχεται συχνά αιτήµατα δηµοτών - ατόµων µε ειδικές
ανάγκες- που δε διαθέτουν όµως τις νόµιµες προϋποθέσεις για εξασφάλιση θέσης στάθµευσης ή
άλλου είδους διευκόλυνση πρόσβασης και µετακίνησης από και προς τα σπίτια τους, ήτοι δε
διαθέτουν για λόγους οικονοµικής δυσκολίας, αναπηρικό αυτοκίνητο.
Ζητούν δε από τον ∆ήµο παρέµβαση, για να υπάρχει δυνατότητα να σταθµεύουν κοντά στο σπίτι
τους τα αυτοκίνητα µε τα οποία εξυπηρετούνται και διευκολύνεται η µετακίνησή τους από και προς
τα νοσοκοµεία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 Ν.3852/2010 «Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο ………….v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ» µε
αντίστοιχη εισήγηση - απόφαση, την οποία προηγουµένως πρέπει να δηµοσιοποιήσει µε κάθε
πρόσφορο µέσο, (παραγρ. 1 α4, 2 & 4 άρθρου 79 του Ν. 3463/2006).
Καλείται στο προκείµενο η Επιτροπή να αποφασίσει για τον κ Αναστασόπουλο Αγησίλαο, που
υποβάλλεται σε αιµοκάθαρση τρεις φορές την εβδοµάδα και αιτείται κατ΄ εξαίρεση άδεια στάθµευσης
παρά την οδό Καµελίας 36, προκειµένου ο ασθενής να αντιµετωπίζει προβλήµατα µετακίνησής του,
η οποία πραγµατοποιείται µε το ΙΧ αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΕΟ 2047.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 ∆.Κ.Κ (Ν.3463/2006)
3. Την αίτηση του ενδιαφεροµένης και όλα τα συνηµµένα δικαιολογητικά
4. Την εισήγηση του π
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ ΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Α) Εγκρίνει κατ’ εξαίρεση άδειας στάθµευσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΕΟ 2047
επί της οδού Καµελίας 36 για να εξυπηρετείται ο κ. Αναστασόπουλος Αγησίλαος, άτοµο που
υποβάλλεται σε αιµοκάθαρση τρεις φορές την εβδοµάδα.

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση ενέχει θέση εισήγησης και, αφότου τηρηθούν οι διαδικασίες δηµοσιότητας, θα
εισαχθεί προς συζήτηση σε επόµενο τακτικό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει
σχετικά.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 9/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 19/4/2011

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καζαντζίδης Γεώργιος

