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Περίληψη 
 

Έγκριση θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α., 
οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΥΚΗ-3254 επί της 
οδού Μετσόβου 3 Π. Φαλήρου. 

 

  
 Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 

σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 4053/2019  πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του  άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου  9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 
μελών ήταν παρόντα 32,   ήτοι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
 
 

1. Αλεξοπούλου Ε. 
2. Αντωνιάδου Μ. 
3. Αρώνη Μ. 
4. Βουλγαρέλλης Ι. 
5. Αρσενίδου Α. 
6. Βασιλείου Γ. 
7. Γουλιέλμος Ι. 
8. Δούμας Α. 
9. Ζάγκα Μ. 
10. Καμαριάς Σ. 
11. Κανέλλος Θ. 
12. Καρκατσέλης Δ. 
13. Κορόμηλος Α. 
14. Λάζαρης Δ. 
15. Λαζαρίδου Α. 
16. Μαυρακάκης Σ. 

 

 
 
 

17. Mαυρομμάτης Ι. 
18. Μερκουράκης Κ. 
19. Μεταξάς Σ. 
20. Μηλαΐτη Μ. 
21. Μιχαηλίδης Μ. 
22. Μιχαλοπούλου Μ. 
23. Μπουγάς Τ. 
24. Ξυνού Α. 
25. Πανταζής Α. 
26. Πιτούλης Δ. 
27. Σύριγγα Α. 
28. Τεντόμας Κ. 
29. Τριάντος Ι. 
30. Φρέρης Ι. 
31. Φωστηρόπουλος Ι. 
32. Χρυσοβερίδης Γ. 

 
 
 

1. Ανδρικοπούλου Β. 
2. Ασημακόπουλος Γ. 
3. Γιάκοβλεφ Ν. 
4. Καραμαρούδης Γ. 
5. Μαυρίδου Ε. 
6. Μπίτσικας Ι. 
7. Παπαγεωργίου Χ. 
8. Ράπτη-Ψαρράκου Ε. 
9. Φακιολά Ε. 

 
 
 

 
 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  
και προσκλήθηκαν νόμιμα. 

 
 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ : 26ο 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΗΘΔΩΞΕ-ΒΔΕ



Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.  
4006/22-2-2019  έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής: 
 

« Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής την έγκριση ή μη, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο 
με αρ. κυκλοφορίας  YΚΗ3254 επί της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ 3, μετά την με αρ. πρωτ. 20248/02-11-
2018 αίτηση του κου  Α.Π.   
 
Επί του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι τον χώρο στάθμευσης ζητεί ο Α.Π., κατόπιν της ανωτέρω 
αίτησης με συνημμένα τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
1. Γνωστοποίηση αποτελέσματος αναπηρίας του κου  Α.Π.   
2. Ειδικό Σήμα Στάθμευσης ΑΜΕΑ του κου  Α.Π.   
3. Άδεια κυκλοφορίας του Ι.Χ. με αρ.κυκλοφ. YΚΗ3254 
6. Άδεια Οδήγησης του κου  Α.Π.   
7. Λογαριασμό ΔΕΗ 
8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του κου  Α.Π.  ότι δεν διαθέτει θέση στάθμευσης, εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.  
Σημειώνεται ότι, λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν αναφέρονται τα 
στοιχεία της αιτούσας. Τα πλήρη στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση της Υπηρεσίας μας. 
Η επιτροπή που ορίσθηκε με την με αρ. 75/2017 απόφαση Δ.Σ. γνωμοδοτεί  ομόφωνα θετικά 
για την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης. 
Προτείνουμε την παραχώρηση θέσης στάθμευσης στον αιτούντα για το αυτοκίνητο με αρ. 
YΚΗ3254,  επί της οδού ΜΕΤΣΟΒΟΥ 3. 
Επί του θέματος ελήφθη η με αρ. 6/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
               

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε,  έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010, του Ν.2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν.2696/99)»  
και ισχύει, των άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», την με αρ. 75/2017 Α.Δ.Σ., τη θετική ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής, τη με 
αρ. 6/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το φάκελο της υπόθεσης, την εισήγηση της 
υπηρεσίας και μετά από διαλογικές συζητήσεις 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
 Εγκρίνει τη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμΕΑ, με αρ.κυκλοφ. ΥΚΗ-3254, 
στον Α.Π. επί της οδού Μετσόβου 3  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, κατόπιν της θετικής 
ομόφωνης γνωμοδότησης  της αρμόδιας επιτροπής. 
 

 
 
 
 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2019. 
 

Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Αλεξοπούλου Ε., 
Μαυρακάκης Στ., Μερκουράκης Κ., Μηλαΐτη Μ., Μπουγάς Τ., Πιτούλης Δ., Τριάντος Ι.. 

 

Εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του κάτοχου του Ε.Ι.Χ. λόγω προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός 
Κανονισμός για την προστασία δεδομένων). Τα πλήρη στοιχεία τηρούνται στην υπηρεσίας μας. 

ΑΔΑ: ΩΗΘΔΩΞΕ-ΒΔΕ



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο 
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010: 
 « 1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων 
των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, 
ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της 
στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον 
ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. 

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης 
παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής 
προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι 
προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από 
την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής 
προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2690/1999 (Α' 45). 

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή 
περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον 
δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου 
ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους 
περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς. 

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή 
της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί. 

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των 
αρμόδιων δικαστηρίων ». 

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν 
να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του 
Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των 
αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/). 

Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4, περ. 22 του Ν. 3861/2010: «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις». 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του 
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», «Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των 
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την 
επικοινωνία μεταξύ φορέων». 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παλαιό Φάληρο   
Ακριβές Αντίγραφο 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

http://www.palaiofaliro.gr/
ΑΔΑ: ΩΗΘΔΩΞΕ-ΒΔΕ
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