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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/21-6-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 153/2017 

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 13/2017 
αποφάσεως Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί 
χορήγησης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για τον           
κ. Μελ. Κουφή εµπρός από την ιδιοκτησία του 

επί της οδού Αν. Μπούσκου αρ. 14 στα Μέγαρα 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 21 Ιουνίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10167/16-6-2017. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Καστάνη Αικατερίνη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Σταµούλης Ιωάννης 

∆ήµας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Κορώσης Σπυρίδων . Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 
Καράµπελας Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος Παπαλευθέρης Ελευθ 

Παπανίκος ∆ηµήτριος Μπερδελής Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Κων 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Κόττας Βασίλειος 

Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 

Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης --------------- 

Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινοτήτας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 144/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Κολάτας Ιωάννης 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 148/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
…………………………………………………………………………………………….... 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 9ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 13/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου µας «περί χορήγησης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για τον κ. Κουφή Μελέτιο  
εµπρός από την ιδιοκτησία του επί της οδού Αν. Μπούσκου αρ. 14» η οποία έχει 
ως εξής :  

 

      «     Συνεχιζοµένης  της συνεδριάσεως και µετά την διαπίστωση της απαρτίας 
ο κ.Πρόεδρος και ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης ,  εισηγείται το 4ο  
θέµα  της ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου  και θέτει υπ’ 
όψη των µελών της Επιτροπής  , την υπ’ αριθ. Πρωτ. 8253/15-5-2017 εισήγηση 
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τµήµα Μελετών-Εργων, στην οποία αναφέρει τα 
εξής: 
Λαµβάνοντας υπ` όψη :  
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 : 
πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό 
αυτών. 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 ∆) 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.  
5) Την υπ` αρίθµ. 774/19-01-2017 αίτηση του κ. Κούφη Νικόλαο του ∆ηµητρίου 
6) Τον αριθµό Επιτροπής : 09905/2016/8765 στις 12/09/2016 του ΙΚΑ, ∆/ΝΣΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Υποκ/µα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΚΕΠΑ ΤΟΠΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ που γνωστοποιεί αποτέλεσµα πιστοποίησης της 
αναπηρίας για τον κ. Κούφη Μελέτιο του ∆ηµητρίου. 
7) Την υπ` αρίθµ. 3052/2008 στις 08/05/2008 απόφαση του Μονοµελές 
Πρωτοδικείου Αθηνών που διορίζει τριµελές εποπτικό συµβούλιο για τον κ. Κούφη 
Μελέτιο του ∆ηµητρίου αποτελούµενο από τους: 1) Νικόλαο Κουφή του ∆ηµητρίου, 
αδελφό αυτού ο οποίος θα προεδρεύει του εποπτικού συµβουλίου, 2) Βαρβάρα 
Κουφή, µητέρα αυτού και 3) Κωνσταντίνο Κουφή αδελφό αυτού.  
8) Ένα πρόσφατο λογαριασµό ∆ΕΗ στο όνοµα Κουφής Νικόλαος του ∆ηµητρίου, 
αδελφός του αναπήρου που ασκεί την επιµέλεια αυτού. 
9) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου µε αριθµό ΥΡΜ 6698 
επιβατικό.  
10) Την υπ` αρίθµ. 3622275 φωτοτυπία της Άδειας Οδήγησης του ιδιοκτήτη.  
11) Την από 12-05-2017 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνεται 
ότι η διεύθυνση της µόνιµης κατοικίας του ανάπηρου είναι στην οδό Αν. Μπούσκου 
14 στα Μέγαρα, ότι διαµένει µαζί µε τον αδελφό του και ότι δεν διαθέτει ο ανάπηρος 
θέση στάθµευσης σε ακάλυπτο χώρο ή θέση στάθµευσης. 
12) Την αυτοψία υπαλλήλου της Υπηρεσίας µας. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Την έγκριση µίας (1) θέσης στάθµευσης για τον κ. Κουφή Μελέτιο του ∆ηµητρίου 
εµπρός από την ιδιοκτησία που διαµένει επί της οδού Αναστασίου Μπούσκου. 
To µήκος της ειδικής αυτής θέσης θα πρέπει να είναι 5,00 µέτρα. 
Επειδή η οδός Αν. Μπούσκου υπόκειται στο σύστηµα της εναλλασσόµενης ανά 
µήνα πλευράς στάθµευσης, η θέση στάθµευσης θα είναι µπροστά από την οικία του 
τους ζυγούς µήνες και απέναντι από αυτό (στο νούµερο 13) τους µονούς µήνες.  
Οι θέσεις στάθµευσης οχηµάτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες πρέπει να φέρουν την 
κατάλληλη σήµανση, καθώς και το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο 
επίστυλη σε εµφανές σηµείο, όσο και επί του δαπέδου. Σε αυτές τις θέσεις θα 
απαγορεύεται η στάθµευση άλλων αυτοκινήτων. 
 Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωµάτευσης 
ΚΕΠΑ και όταν αυτή λήγει θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως θα 
καταργείται η θέση. Όταν η γνωµάτευση ισχύει δια βίου τότε µετά την παρέλευση 
τριετίας ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ήµο ότι όλα 
τα δικαιολογητικά που έχει προσκοµίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε 
ισχύ και ότι ακόµη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση. 
Η Υπηρεσία θα πρέπει να ενηµερώνεται για κάθε µεταβολή των στοιχείων, όπως 
αριθµός κυκλοφορίας αυτοκινήτου, αλλαγή διεύθυνσης κ.λπ. 
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 
87/7-6-2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
Α)  Εγκρίνει   µία (1) θέση στάθµευσης για τον κ. Κουφή Μελέτιο του 

∆ηµητρίου εµπρός από την ιδιοκτησία που διαµένει επί της οδού Αναστασίου 
Μπούσκου. 
To µήκος της ειδικής αυτής θέσης θα πρέπει να είναι 5,00 µέτρα. 
Επειδή η οδός Αν. Μπούσκου υπόκειται στο σύστηµα της εναλλασσόµενης ανά 
µήνα πλευράς στάθµευσης, η θέση στάθµευσης θα είναι µπροστά από την οικία του 
τους ζυγούς µήνες και απέναντι από αυτό (στο νούµερο 13) τους µονούς µήνες.  
Οι θέσεις στάθµευσης οχηµάτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες πρέπει να φέρουν την 
κατάλληλη σήµανση, καθώς και το ∆ιεθνές Σύµβολο Πρόσβασης Αναπήρων, τόσο 
επίστυλη σε εµφανές σηµείο, όσο και επί του δαπέδου. Σε αυτές τις θέσεις θα 
απαγορεύεται η στάθµευση άλλων αυτοκινήτων. 
 Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς της Γνωµάτευσης 
ΚΕΠΑ και όταν αυτή λήγει θα πρέπει να κατατίθεται νέα σε ισχύ, ειδάλλως θα 
καταργείται η θέση. Όταν η γνωµάτευση ισχύει δια βίου τότε µετά την παρέλευση 
τριετίας ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενηµερώνει εγγράφως τον ∆ήµο ότι όλα 
τα δικαιολογητικά που έχει προσκοµίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε 
ισχύ και ότι ακόµη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση. 
  Β) Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την λήψη απόφασης 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 13/2017   » 

…………………………………………… 

 

     Το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 11/2017 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις  της ισχύουσας Νοµοθεσίας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
        Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 13/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
∆ήµου µας «περί χορήγησης θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για τον κ. Κουφή Μελέτιο  
εµπρός από την ιδιοκτησία του επί της οδού Αν. Μπούσκου αρ. 14», όπως αυτή 
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 
 
        Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 153/2017. 
………………………………………………………………………………….…….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 

 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 

 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 

 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  

 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


