
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ  11-06-2021  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 11ην του μηνός Ιουνίου  του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  

και ώρα 10:00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

9083/07-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, η οποία δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο, 

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Ζερβό Νικόλαο, 

4. Φωτιάδη Δημήτριο, 

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 

7. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών 

παρόντες ήταν πέντε (5) και απόντες (2) ήτοι οι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Πετρίτση – Μουράντ 

Αικατερίνη.  

Η Σύμβουλος κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε κατά το 11ο Η.Δ.  

Την απούσα κ. Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

κ. Σαμαρόπουλος Βύρων – Παύλος  ο οποίος προσήλθε κατά την έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την ψήφιση του 3ου θέματος Η.Δ. χρέη Προέδρου ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη λόγω αποχώρησης του Προέδρου.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ. Ζερβός Νικόλαος  και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                           ΑΔΑ:  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθμ. Απόφ.: 69/11-6-2021 
Μαραθωνοδρόμου 95      Αριθμ. Πρωτ.: 9719/17-6-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  
fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΗ8-Ο23



Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  4ο Η.Δ.  

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Νέου Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9347/10-06-2021 έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Νέο Ψυχικό  
  

Ταχ. Δ/νση : Γ. ΤΕΡΤΣΕΤΗ 44, Ν.ΨΥΧΙΚΟ 
Προς:  
 

Ταχ. Κώδικας : 15451 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΟΔΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 95 
ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ. 15452 

Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ Αρχιτ. Μηχ. 
Τηλέφωνο : 213 2014 635 
Fax : 210 6711475 
Email : m.solomou@0177.syzefxis.gov.gr  
 
ΘΕΜΑ :  Εισήγηση για λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (ΑΜΑ), στην οδό 

ΠΑΡΙΤΣΗ 64 στο Νέο Ψυχικό 
ΣΧΕΤΙΚA :  1) H υπ’ αριθμ. πρωτ. 7183/05=05-2021 αίτηση χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με τα 

συνημμένα 
2) Το υπ αριθμ. πρωτ. 6327/19-04-2021 απαντητικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας 
3) H υπ’ αριθμ. πρωτ. 32/04-01-2021 αίτηση με τα συνημμένα 

 
Εισήγηση για λήψη απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ (ΑΜΑ) 

 
Αναφορικά με το ανωτέρω αίτημα για χορήγηση θέσης στάσης-στάθμευσης ΑΜΕΑ(ΑΜΑ) σε δημότη της 
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ψυχικού, έμπροσθεν της κατοικίας του, με διεύθυνση οδός ΠΑΡΙΤΣΗ 64 στο Ν. 
Ψυχικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 

I.  
Με την αρχική υπ’ αριθμ. πρωτ. 32/2021 αίτησή του ο δημότης, αιτήθηκε την χορήγηση θέσης στάθμευσης 
για το ανήλικο τέκνο του, έμπροσθεν της οικίας του, η οποία βρίσκεται στην συμβολή των οδών Παρίτση 64 
και 25ης Μαρτίου στο Ν. Ψυχικό, επισυνάπτοντας ορισμένα δικαιολογητικά.     
 

II.  
Α.  

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο/η ενδιαφερόμενος/η για να του/της παραχωρηθεί μία (1) 

θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ είναι: 

o Αίτηση που δίνεται από τον Δήμο (και υποβάλλεται στον Δήμο) 
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o Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του δικαιούχου, εν ισχύ αθεώρητο, 

ή εκπροσώπου ή κηδεμόνα κλπ 

o Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ / Ειδικό Σήμα Στάθμευσης (ΕΙΑΑ), ανατίθεται από το Π.Δ. 241/2005 στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των (πρώην) Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων – (νυν) Περιφερειών σε περίπτωση που θα γίνει χρήση ατέλειας κ.λ.π., το οποίο έχει 

αντικατασταθεί με την ειδική καρτέλα αναπήρου 

o Γνωμάτευση της Επιτροπής Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που υπάγεται στη Διεύθυνση 

Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΕΦΚΑ, στην οποία θα αναφέρεται το 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 

o Συμβόλαιο ή μισθωτήριο του ακινήτου / κατοικίας δικαιούχου, ή, στην περίπτωση που ο δικαιούχος 

φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο, αντίγραφο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης του ΑΜΕΑ και 

του ατόμου που το φιλοξενεί 

o Αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (όπως πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, πρόσφατη 

φορολογική δήλωση, κ.ά.) 

o Φωτοαντίγραφο του διπλώματος του οδηγού του αυτοκινήτου, εν ισχύ, αθεώρητο,  

o Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου (κάτοχος ο ίδιος ή συγγενείς α΄ βαθμού και 

σύζυγοι που διαμένουν στην ίδια κατοικία ή άλλος ), εν ισχύ, αθεώρητο, 

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντα (με γνήσιο υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται: 

o Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ΑΜΕΑ  

o Ο οδηγός του αυτοκινήτου / ο αιτών ΑΜΕΑ ή άλλος 

o Εάν το ΑΜΕΑ διαμένει με συγγενή (α’ βαθμού) 

o Ότι δεν διαθέτει ο δικαιούχος (αιτών/αιτούσα) θέση χώρου στάθμευσης σε πρασιά, πυλωτή, 

κλειστό χώρο ή σε ακάλυπτο χώρο της οικίας του, 

o Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στενού συγγενικού προσώπου ή άλλου (α’ βαθμού) του ΑΜΕΑ με 

την οποία να αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας ενημερώνει όταν το ΑΜΕΑ δεν θα χρειάζεται πλέον 

την θέση στάθμευσης.  

Β.  

Η παραχώρηση χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ (ΑΜΑ) θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμό Δ2/3311-
27/12/1991 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3/Β/1992) και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμό ΔΜΕΟ/στ/3430-11/06/1993 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 456/Β/1993). 
Η χρήση χώρων στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμου με αναπηρία προβλέπεται στο 
εδάφιο ιη της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος 2696/99, ΦΕΚ 
57/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει (Νόμος 4663/2020, ΦΕΚ 30/Α/2020). 
Ατομική θέση στάθμευσης ΑμεΑ (ΑΜΑ) δικαιούνται όσων οι παθήσεις ανήκουν στις περιπτώσεις του 
άρθρου 16 του Νόμου 1798/1988, (ΦΕΚ 166/Α/1988) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 23 του Νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) και την υπ’ αριθμό Δ18Α 5038263/23-10-2013 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 2710/Β/2013). 
Επίσης η δυνατότητα χορήγησης θέσεων στάθμευσης– απαγόρευσης στάσης στάθμευσης κλπ, εκ μέρους 
του Δήμου μας, βασίζεται στην Υπ’ αριθμ. 35865/32050-29029/26094 Απόφ. Γεν. Γραμμ. Αποκεντρωμ. 
Διοίκ. - ΦΕΚ 2368/Β/24-8-2012 –“ Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλοθέης – 
Ψυχικού”. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει την τελική απόφαση παραχώρησης θέσης στάθμευσης στην οποία 

μπορεί να αναφέρεται η ισχύς της παραχώρησης (ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ 

(ΑΜΑ)). Επίσης μπορεί να αναφέρεται ότι μετά τη λήξη του Δελτίου η παραχώρηση αποκλειστικής θέσης 

στάθμευσης παύει να ισχύει. (Λήξη αιτούντος 6-2-2029) 

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες σύμφωνα με την σχετική ισχύουσα νομοθεσία που χρειάζεται να έχουν 

τα άτομα (παθόντες) τα οποία δικαιούνται θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ και η σχετική με την χορήγηση θέσης 

στάθμευσης ΑΜΕΑ, νομοθεσία [Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'), Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'), Ν. 

1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'), Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α')] είναι τα κάτωθι: 

1) Ν. 490/76 Άρθρο 1 (ΦΕΚ 331 Α'): Ανάπηροι Έλληνες μετανάστες και εργάτες εξωτερικού που λόγω της 

φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση. 

2) Ν. 1798/88 Άρθρο 16 (ΦΕΚ 166 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες που έχουν: 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wF7YkbUtryc43dtvSoClrL8fDffslSKNB0pCCmqt4mgGO50VQv1JorZEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQPptaq81-WBeY9MudZkF_ayc_F99wR03AZ7G8XzjyZqEA..
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8Qhfx31vVvCF5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUoc-BBhhqWm-RwjTwoLMYKW4ZRsvjVfOMouTuSLz4A9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL9kslkrkmdPBn4s7k_WzWPBiA0Fi4daUdQ7rHPWbvLS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL9kslkrkmdPBn4s7k_WzWPBiA0Fi4daUdQ7rHPWbvLS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL9kslkrkmdPBn4s7k_WzWPBiA0Fi4daUdQ7rHPWbvLS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWG2Ogb2ANFndtvSoClrL8puV55ZCI0p15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufTumP7rSY4-1gL9sjCXDypt-2Wky5kHk4alKHJdHemU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFWwnXHUzxPWXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIgjtBSDD8ZbcZGXC8OnypKQ7XWnsfDDeuHw5akcvvx_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8fo8RzP0rtD7NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZlw-9ii5llXxj2QAzTsJ7JhN1WabvWtztUA_ubi5P8O
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2.1. πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών 

 2.2. σοβαρή κινητική αναπηρία : 

   α) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% 

  β) του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω 

άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον 

από το ένα κάτω άκρο. 

 γ) ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100% 

3)   Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες :  

 α) νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%, πάσχοντες από αυτισμό 

συνοδευόμενο  από επιληπτικές κρίσεις  

 β) έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 

από 67%  και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία 

 γ) πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία 

  δ) πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 

 ε) πάσχοντες από αιμορροφιλία 

4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εμπίπτουν σε μία από τις υπ΄ αριθμ. 2 

και 3   αναφερόμενες κατηγορίες. 

 

III.  
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6327/19-04-2021 απάντησή μας στον δημότη, ζητήσαμε να μας αποστείλει ο αιτών, 
τα λοιπά αναγκαία δικαιολογητικά που δεν είχαν προσκομισθεί, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στις 
απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματός του, της παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 
(ΑΜΑ). 
Με την 2η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7183/05-05-2021 απαντητική αίτησή του, ο δημότης, κατέθεσε τα λοιπά αναγκαία 
δικαιολογητικά για την χορήγηση θέσης ΑΜΕΑ. 
 

IV.  
Για τους σκοπούς της εξέτασης και ικανοποίησης του αιτήματος χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του 
Δημότη, διενεργήθηκαν επιτόπιες αυτοψίες από τους Μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φ-Ψ 
κ.κ Μ. Σολωμού, Στ. Βαλή και Κ. Τοκάτογλου, κατά τις οποίες διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

Οδός Παρίτση:  
 Πρόκειται για μονόδρομο, με πλάτος κυμαινόμενο 5,20-5,50 μέτρων, στην οποία απαγορεύεται η 

στάθμευση στην πλευρά που βρίσκεται έμπροσθεν της κυρίας εισόδου της οικίας του αιτούντος 
βάσει των σχετικών πινακίδων κάθετης σήμανσης απαγόρευσης. 

 Υφίσταται τοποθετημένο εμπόδιο – προστατευτικό μεταλλικό κιγκλίδωμα, στο άκρο του πεζοδρομίου 
παράλληλα με το κράσπεδο, έμπροσθεν της οικίας του αιτούντος. 

 Η κίνηση των οχημάτων κατευθύνεται προς την οδό 25ης Μαρτίου, υφίστανται στην συμβολή των 
οδών Παρίτση και 25ης Μαρτίου επί της οδού Παρίτση, φωτεινός σηματοδότης, πινακίδα – κάθετη 
σήμανση STOP, όπως και διαγράμμιση διάβασης πεζών. 

Δεν υφίστανται οι προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 
(ΑΜΑ) στην οδό Παρίτση, απέναντι από την κατοικία του αιτούντος.  
Οδός 25ης Μαρτίου:  
 Έχει πλάτος περίπου 9 μέτρα, έμπροσθεν του Ο.Τ. 116, κοντά στην συμβολή της με την οδό Παρίτση.  
 Υπάρχει διπλή κατεύθυνση οχημάτων. Το πλάτος του ρεύματος προς την Λεωφόρο Δημοκρατίας 

(στην πλευρά της οικίας του αιτούντος) είναι 6,10μ.  
 Υφίσταται φωτεινός σηματοδότης οχημάτων στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Παρίτση επί 

της 25ης Μαρτίου όπως και διάβαση και φωτεινός σηματοδότης πεζών.   
 Η στάθμευση είναι σχεδόν συνεχής επί της οδού, μεταξύ των συμβολών της 25Ης Μαρτίου με την οδό 

Αγ. Γεωργίου και την Παρίτση και υφίσταται στάση λεωφορείου επί της οδού 25ης Μαρτίου πριν από 
την συμβολή της με την οδό Αγ. Γεωργίου.  
 

V.  
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Η στάση ή στάθμευση οχήματος (και κατ’ επέκταση η δημιουργία θέσης στάθμευσης οχήματος για  ΑΜΕΑ 

(ΑΜΑ) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας - Άρθρο 34 Στάση και στάθμευση ν. 2696/1999 (Α’ 57)) μεταξύ 

άλλων, απαγορεύεται (περιπτώσεις που αφορούν στην συγκεκριμένη περίπτωση): 

α) επάνω σε διαβάσεις πεζών (ή ποδηλατιστών) και σε απόσταση μικρότερη από πέντε (5) μέτρα από αυτές, 

β) σε απόσταση μικρότερη από δώδεκα (12) μέτρα από στάσεις αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων 

λεωφορείων και τροχιοδρομικών οχημάτων, 

γ) σε εισόδους και εξόδους κόμβων και σε απόσταση μικρότερη από δέκα (10) μέτρα από τη νοητή 

προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος, 

ε) σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός 

αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση, 

στ) σε οδοστρώματα που είναι χωρισμένα σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και αν το εναπομένον πλάτος της 

λωρίδας μεταξύ οχήματος και απαγορευτικής γραμμής υπέρβασης είναι μικρότερο από τρία (3) μέτρα, 

ζ) σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από 

πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους 

χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών, 

η) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή ρυμοτομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών, 

Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και: 

α) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η 

οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος έξοδος οχημάτων εξ αυτής, 

β) σε θέση από την οποία παρεμποδίζεται όχημα που σταθμεύει κανονικά να εξέλθει από τον χώρο που έχει 

σταθμεύσει, 

γ) αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων, δηλ 

μικρότερο από 3μ 

δ) αν εμποδίζει τη χρήση χώρων στάθμευσης που σημαίνεται κατάλληλα, 

ε) στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και πάνω σε αυτούς. 

 

VI.   
Η ζητούμενη θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ (ΑΜΑ), βάσει της αυτοψίας, της ισχύουσας νομοθεσίας και του ΚΟΚ, 
μπορεί και εισηγούμεθα να χωροθετηθεί πλησίον της οικίας του αιτούντος, επί του τμήματος του 
οδοστρώματος της οδού 25ης Μαρτίου που βρίσκεται μεταξύ των συμβολών της με τις οδούς Παρίτση και Αγ. 
Γεωργίου (Ο.Τ. 116 Ν. Ψυχικού), σε απόσταση 20,00 μέτρων από τον φωτεινό σηματοδότη της 25ης Μαρτίου 
στην συμβολή της με την Παρίτση και σε απόσταση 5,00 μέτρων από την τομή των ρυμοτομικών γραμμών της 
συμβολής των οδών 25ης Μαρτίου και Αγ. Γεωργίου και να έχει διαστάσεις 3,00μΧ5,00μ, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σκαρίφημα.    
 
 
 
Βάσει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να λάβετε σχετική απόφαση για χορήγηση και δημιουργία θέσης 
στάθμευσης ΑΜΕΑ (ΑΜΑ) επί του οδοστρώματος της οδού 25ης Μαρτίου μεταξύ των συμβολών της με τις 
οδούς Παρίτση και Αγ. Γεωργίου (Ο.Τ. 116 Ν. Ψυχικού), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα. 
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Σκαρίφημα 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

H  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH 
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

MSc Πολεοδομίας & Χωροταξίας 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΛΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΚΑΤΟΓΛΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 73  παρ.1  του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν  

από το άρθρο 40 παρ.3 του Ν.4735/2020, 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9347/10-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί του οδοστρώματος της οδού 25ης Μαρτίου 

μεταξύ των οδών Παρίτση και Αγ. Γεωργίου, συμφώνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 

9347/10-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αυτό εμφαίνεται στο εισηγητικό της παρούσας 

απόφασης. 

ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΗ8-Ο23



Καλείται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2021 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
            Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη  

            Ζερβός Νικόλαος 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδριάσεως της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Φιλοθέης – Ψυχικού 

στις 11-06-2021 

            Φωτιάδης Δημήτριος 

      Παπαχρόνης Γεώργιος  

            Αλεξοπούλου Αικατερίνη  

     Σαμαρόπουλος Βύρων - Παύλος  

Ψυχικό,  17-06-2021              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

 

                  ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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