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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Αχαρνές, 01/04/2022 
Αρ. Πρωτ. 30931 
 
Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό 

Αριθμός Απόφασης 16η 

Αριθμός Θέματος στης Ημερ. Διάταξη: 5ο 

Συνεδρίαση της 30/03/2022 

Αριθμ. Πρωτ. Και ημερομηνία που δόθηκε η 

πρόσκληση:  27755/24-03-2022 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (από τα τακτικά μέλη) 
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Πρόεδρος 
2. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΛΟΥΪΖΑ 
3. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
4. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΌΛΓΑ 
5. ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1) ΒΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
2) ΤΣΟΡΠΑΤΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
3) ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε κτίρια κοινωνικών δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α  

 
Στις Αχαρνές σήμερα στις 30 του μηνός Μαρτίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε 2η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αχαρνών κατόπιν της από με αριθμό πρωτ.: 27755/24-03-2022 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία των έξι (6) 
παρισταμένων μελών (9 μελής επιτροπή), κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 

Σύμφωνα των υπ’ αριθμ. 643/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) 426/13-11-2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 18318/13-03-
2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) 
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 
Α/2021),  η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής συνεδριάζει δια περιφοράς, στα πλαίσια της ανάγκης 
περιορισμού διάδοσης του Covid-19. 

ΑΔΑ: ΨΤΤΛΩΨ8-7Δ9



Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 5Ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα εξής :  

«Με το με αρ. πρωτ. Δήμου 13641/16-02-2022 έγγραφό της, η Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α), ζητά την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στα κτίρια 
που στεγάζονται κοινωνικές δομές της , προκειμένου να εξυπηρετείται η εύρυθμη 
λειτουργία της επιχείρησης.  
 
Η Υπηρεσία μας , εξέτασε το θέμα και προτείνει :  
 

 την παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης επί της πλατείας Αγ. Παρασκευής, 
έμπροσθεν του κτιρίου της έδρας της επιχείρησης εκ των οποίων η μία (1) 
αποκλειστικά για χρήση ΑΜΕΑ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Φωτο GOOGLE (Πλατεία Αγ. Παρασκευής) – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 
 

 την διατήρηση της ισχύος της παραχώρησης των δύο (2) θέσεων στάθμευσης επί 
της πλατείας Αγ. Νικολάου για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΑ  (  Κοινωνικό 
Φροντιστήριο) 

ΑΔΑ: ΨΤΤΛΩΨ8-7Δ9



 
         Φωτο GOOGLE (Πλατεία Αγ. Νικολάου) – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ 

 
 την παραχώρηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης επί της οδού Εσπερίδων , 

έμπροσθεν του κτιρίου των δημοτικών ιατρείων της επιχείρησης εκ των οποίων η 
μία (1) αποκλειστικά για χρήση ΑΜΕΑ και η άλλη αποκλειστικά για χρήση από το 
ασθενοφόρο και η τρίτη για αχήματα ΔΗΚΕΑ 

 
Φωτο GOOGLE (Εσπερίδων & Αγ. Τριάδος)- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  

 
Η οριοθέτηση θα γίνει επί τόπου από το συνεργείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με 
διαγράμμιση των θέσεων και τοποθέτηση των  πινακίδων : 

 τύπου Ρ-40 : «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ & Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ» , φέροντας ανάλογα 
με την περίπτωση την ειδική επιπλέον σήμανση:        

 
 

 
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ  
ΔΗ.Κ.Ε.Α. 

 

 τύπου Ρ-71 : 
    «ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»  

 
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 

 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 

 

ΑΔΑ: ΨΤΤΛΩΨ8-7Δ9



                       
 
Η οριοθέτηση των παραπάνω θέσεων δεν επιφέρει κυκλοφοριακή επιβάρυνση στις οδούς. 
 
Από τα παραπάνω σημεία  δε διέρχονται  λεωφορειακές γραμμές  ΟΑΣΑ ΑΕ 
 
Από τις παραπάνω ρυθμίσεις, δεν προκύπτει επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 .  
 
Παρακαλούμε για την εξέταση του θέματος, τη γνωμοδότηση και διαβίβαση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την τελική απόφαση. » 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 
Επειδή βάσει του άρθρου 94 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ/Α 92/07.05.2020) περί κανονιστικών 
αποφάσεων , η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδοτεί και κατόπιν διαβιβάζει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότεινε να ληφθεί η 
σχετική γνωμοδότηση  για το παραπάνω θέμα .  

Η παραχώρηση ορισμένων εκ των νομίμων υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης για 
συγκεκριμένους χρήστες ή κατηγορίες χρηστών , δεν αποτελεί κυκλοφοριακή ρύθμιση 
και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η έγκριση του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (έγκριση Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)    

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού έλαβε υπ’ όψιν της, την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτησή του, την 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των 
εισηγητών και ομιλητών, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Γνωμοδοτεί θετικά και διαβιβάζει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, υπέρ της 

παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε κτίρια κοινωνικών δομών της ΔΗ.Κ.Ε.Α., 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Εισήγηση-Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας. 

2. Η παρούσα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο. 
  

Ακριβές Απόσπασμα 

Αχαρνές, Αυθημερόν 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

   
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΤΤΛΩΨ8-7Δ9
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