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Αριθµός Απόφασης: 145 
Στην Αγία Βαρβάρα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η  ∆εκεµβρίου  ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 18.30 συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο υπό την Προεδρία του 
Προέδρου, κ. ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και µετά από την 17η/2015 πρόσκληση, που επιδόθηκε 
µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους στις 11-12-2015  (αρ. 67 του Ν. 3852/2010) 
Παρισταµένου του κ. ∆ηµάρχου που νόµιµα καλέστηκε. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διαπίστωσε ότι 
σε σύνολο 27 ∆ηµοτικών Συµβούλων βρέθηκαν παρόντες 19 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ειδικότερα: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            
1 ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 11 ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
2 ΑΝΙΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 12 ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  13 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
4 ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 ΠΡΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
5 ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
6 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΣΙΑΡΑΜΠΗ ΝΙΚΗ 
7 ΚΑΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) 17 ΣΙΟΥΤΗ ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 
8 ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
9 ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ 19 ΧΡΥΣΑΝΤΖΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
10 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ   

     ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
2.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
3.  ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4.  ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 
5.  ΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
6.  ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7.  ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
8.  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
Κατά την έναρξη του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Σαββίδης 
Κατά την έναρξη του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Σωτηρόπουλος 
To   ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του 4ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε 
παρόντες 21 ∆ηµοτικούς  Συµβούλους  επί συνόλου 27 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

          ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε κανονισµό 

χορήγησης θέσης στάθµευσης οχηµάτων  ΑΜΕΑ 

στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σας θέτω υπόψη την υπ’ αριθµ. 58/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  η οποία έχει ως εξής: 
“ Έχοντας υπόψη:  

� Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
� Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 
� Το άρθρο 4 του Ν. 2696/1999 [Κ.Ο.Κ.] 
� Τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 

Εισηγούµαστε 
Τον κανονισµό χορήγησης θέσεων στάθµευσης οχηµάτων Α.Μ.Ε.Α., προτείνοντας τη διαδικασία 
χορήγησης θέσεων στάθµευσης , ως ακολούθως: 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω 
πίνακα: 
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’ αρ. 2 και 
3 αναφερόµενες κατηγορίες. 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου (υποβάλλεται στον ∆ήµο) 
2) Πρόσφατη γνωµάτευση ΚΕΠΑ από την οποία θα αποδεικνύεται το είδος και το ποσοστό 

αναπηρίας.  
3) ∆ελτίο Στάθµευσης ΑΜΕΑ (Η χορήγηση του ∆ελτίου Στάθµευσης ανατίθεται από το Π.∆. 241/2005 

στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Τοµέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των πρώην Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και σήµερα εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων). 

4) Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφεροµένου. 
5) Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας οχήµατος. 
6) Φωτοτυπία διπλώµατος οδήγησης. 
7) Φωτοαντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του µισθωτηρίου συµβολαίου σε 

περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος φιλοξενείται από συγγενικό 
πρόσωπο θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.  

8) Υπεύθυνη δήλωση µονίµου κατοικίας 
9) Πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΚΟ (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ). 
10)  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν διαθέτει θέση στάθµευσης 

σε πρασιά, πυλωτή ή κλειστό χώρο στάθµευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του.  
11)  Υπεύθυνη δήλωση στενού συγγενικού προσώπου του ΑΜΕΑ µε την οποία θα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να ενηµερώνει το δήµο όταν το ΑΜΕΑ δεν θα έχει πλέον ανάγκη τη θέση στάθµευσης.  
B. ∆ΙΑΚΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ 
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Ο ενδιαφερόµενος θα καταθέτει αίτηση στο  ∆ήµο συνοδευόµενη µε τα ανωτέρω απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. Αφού εξεταστεί η πληρότητα και η νοµιµότητα των δικαιολογητικών από τα αρµόδια  
τµήµατα της Κοινωνικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας αντίστοιχα,  κατόπιν αυτοψίας αρµοδίου υπαλλήλου 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και σχετικής τεχνικής έκθεσης,  θα εισάγεται το θέµα για λήψη απόφασης από 
την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την έγκριση ή όχι της θέσης ΑΜΕΑ. 
Αίτηση που δεν θα πληροί τους ανωτέρω όρους δεν θα γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία. 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο θα λαµβάνει την τελική απόφαση στην οποία θα αναφέρεται ότι ανακαλείται 
αυτοδικαίως εφ’ όσον δεν εξακολουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες χορηγήθηκε. 
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.λ.π. 
Η προµήθεια και υλοποίηση της κατάλληλης σήµανσης θα γίνεται από τον ενδιαφερόµενο κατόπιν 
προδιαγραφών οι οποίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η τοποθέτηση των πινακίδων 
θα γίνεται από συνεργείο του ∆ήµου. 
Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες χορηγήθηκε η θέση στάθµευσης παύουν να 
ισχύουν, η θέση στάθµευσης θα ανακαλείται άµεσα χωρίς νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η 
σήµανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία. 
Εφόσον ζητείται από τον ενδιαφερόµενο και έγκριση δηµιουργίας ράµπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδροµίου, 
αυτή θα χορηγείται παράλληλα µε τη θέση στάθµευσης. 
Για λόγους ισονοµίας όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα ζητηθούν και από όσους κατέχουν ήδη θέση 
στάθµευσης οχηµάτων ΑΜΕΑ. 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας. 
  
Καλώ την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της  

• την ανάγκη λήψης της απόφασης,  
� Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
� Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 
� Το άρθρο 4 του Ν. 2696/1999 [Κ.Ο.Κ.] 
� Τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τη στάθµευση οχηµάτων 
ΑΜΕΑ στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, όπως προτάθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής”. 
 
Προτείνω να κάνουµε δεκτή την παραπάνω απόφαση- εισήγηση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρό του και έλαβε υπόψη του υπ’ αριθµ. 58/2015 απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία µε είκοσι (20) θετικές ψήφους και µία (1) λευκή ψήφο (κ. Φέγγη) 
Την λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τη στάθµευση οχηµάτων ΑΜΕΑ στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, 
ως εξής: 
«Η χορήγηση θέσεων στάθµευσης οχηµάτων Α.Μ.Ε.Α., θα ακολουθεί τη διαδικασία ως ακολούθως: 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρακάτω 
πίνακα: 
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. 

ΑΔΑ: 7ΙΠ9Ω6Θ-Μ68



ΑΠΟΦΑΣΗ 145 -PARKING AMEA.docΣελίδα 4 από 5 

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’ αρ. 2 και 
3 αναφερόµενες κατηγορίες. 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : 

1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου (υποβάλλεται στον ∆ήµο) 
2) Πρόσφατη γνωµάτευση ΚΕΠΑ από την οποία θα αποδεικνύεται το είδος και το ποσοστό 

αναπηρίας.  
3) ∆ελτίο Στάθµευσης ΑΜΕΑ (Η χορήγηση του ∆ελτίου Στάθµευσης ανατίθεται από το Π.∆. 241/2005 

στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Τοµέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των πρώην Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και σήµερα εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων). 

4) Φωτοτυπία ταυτότητας ενδιαφεροµένου. 
5) Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας οχήµατος. 
6) Φωτοτυπία διπλώµατος οδήγησης. 
7) Φωτοαντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του µισθωτηρίου συµβολαίου σε 

περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος φιλοξενείται από συγγενικό 
πρόσωπο θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.  

8) Υπεύθυνη δήλωση µονίµου κατοικίας 
9) Πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΚΟ (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ). 
10)  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν διαθέτει θέση στάθµευσης 

σε πρασιά, πυλωτή ή κλειστό χώρο στάθµευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του.  
11)  Υπεύθυνη δήλωση στενού συγγενικού προσώπου του ΑΜΕΑ µε την οποία θα αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να ενηµερώνει το δήµο όταν το ΑΜΕΑ δεν θα έχει πλέον ανάγκη τη θέση στάθµευσης.  
Γ. ∆ΙΑΚΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ 
Ο ενδιαφερόµενος θα καταθέτει αίτηση στο  ∆ήµο συνοδευόµενη µε τα ανωτέρω απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. Αφού εξεταστεί η πληρότητα και η νοµιµότητα των δικαιολογητικών από τα αρµόδια  
τµήµατα της Κοινωνικής και της Τεχνικής Υπηρεσίας αντίστοιχα,  κατόπιν αυτοψίας αρµοδίου υπαλλήλου 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και σχετικής τεχνικής έκθεσης,  θα εισάγεται το θέµα για λήψη απόφασης από 
την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά µε την έγκριση ή όχι της θέσης ΑΜΕΑ. 
Αίτηση που δεν θα πληροί τους ανωτέρω όρους δεν θα γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία. 
Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο θα λαµβάνει την τελική απόφαση στην οποία θα αναφέρεται ότι ανακαλείται 
αυτοδικαίως εφ’ όσον δεν εξακολουθούν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες χορηγήθηκε. 
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.λ.π. 
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Η προµήθεια και υλοποίηση της κατάλληλης σήµανσης θα γίνεται από τον ενδιαφερόµενο κατόπιν 
προδιαγραφών οι οποίες θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η τοποθέτηση των πινακίδων 
θα γίνεται από συνεργείο του ∆ήµου. 
Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες χορηγήθηκε η θέση στάθµευσης παύουν να 
ισχύουν, η θέση στάθµευσης θα ανακαλείται άµεσα χωρίς νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η 
σήµανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία. 
Εφόσον ζητείται από τον ενδιαφερόµενο και έγκριση δηµιουργίας ράµπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδροµίου, 
αυτή θα χορηγείται παράλληλα µε τη θέση στάθµευσης. 
Για λόγους ισονοµίας όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα ζητηθούν και από όσους κατέχουν ήδη θέση 
στάθµευσης οχηµάτων ΑΜΕΑ. 
 
Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας. 

 
 
 

Απόσπασµα από τα πρακτικά 
Αγία Βαρβάρα 17.12.2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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