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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ  5-3-2019  3εο  ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  

ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ ΕΥΖΠ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 
 Ρην Υπρηθό ζήκεξα ηελ 5ελ ηνπ κελόο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Ρξίηε  θαη 

ώξα 14:00΄, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. 2697/1-3-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Οξνέδξνπ ηεο 

Επηηξνπήο Ονηόηεηαο Ζσήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Δ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 75 ηνπ Μ. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύζεθε ζηνλ Οίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπ Δήκνπ. 

Η Επηηξνπή Ονηόηεηαο Ζσήο απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Νπξηδάθε Οαληειή, σο Οξόεδξν, 

2. Ιαλειιάθε Μηθόιαν, Αληηπξόεδξν, απόληα,  

3. Γάην Γεώξγην – Αιθηβηάδε,  

4. Οαπαγεσξγίνπ Κεσλίδα,    

5. Λαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν,   

6. ξέδνπ Λαξία-Ειέλε,  

7. Δειαθνπξίδε Θσάλλε, απόληα, πξνζήιζε θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο Η.Δ. θαη απερώξεζε 

κεηά ηε ςήθηζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο Η.Δ., σο κέιε, 

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη απνθάζεηο 

επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Δ.  

 Ρηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ Λνύηζηνο 

Γεώξγηνο. 

ΘΔΚΑ  1Ν Ζ.Γ. 

Άξζε  άδεηαο  ζηάζκεπζεο,  επί  ηεο  νδνύ  Θ. Πνθνύιε  αξ. 24  ζηε Γεκνηηθή Θνηλόηεηα Λένπ 

Τπρηθνύ,  γηα  ιόγνπο  πγείαο. 

 

Εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Οξόεδξνο είπε: 

Θέησ ππόςε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Ονηόηεηαο Ζσήο: 

1) ν  από  05/07/2018  αίηεκα  ηνπ δεκόηε θ.  ΚΑΛΟΠΘΔΗ  ΤΑΠΑΚΑΛΟΞΣ  (Αξ. Οξ. Δ.Φ.Υ. 8506/2018). 

2) ν  ππ’ αξ. πξση.8808/11-07-2018  έγγξαθν  ηεο  Σπεξεζίαο  καο. 

3) ν  ππ’ αξ. πξση. 8506/11-07-2018  έγγξαθό  καο  πξνο  θ.  ΚΑΛΟΠΘΔΗ ΤΑΠΑΚΑΛΟΞ. 

4) ελ ππ’ αξ. 185/03-08-2010  απόθαζε  ηνπ  Δεκνηηθνύ Ρπκβνπιίνπ  ηνπ  ηέσο   Δήκνπ  Μ.  Υπρηθνύ. 

5) ν  από  19-10-2018  αίηεκα ηνπ θ. ΚΑΛΟΠΘΔΗ ΤΑΠΑΚΑΛΟΞΣ (Αξ.Οξ. Δ.Φ.Υ. 12785/2018). 

6) ν  ππ’ αξ. πξση. 13655/05-11-2018  έγγξαθό  καο. 

7) ν  ππ’ αξ. πξση. 12785/05-11-2018  έγγξαθό  καο. 

 

ΑΔΑ: Ω10ΘΩΗ8-ΦΑΥ



      ν  ζέκα  αθνξά  κία  (1)  ζέζε  ζηάζκεπζεο  επί  ηεο  νδνύ  Θ. Ρνθνύιε  Μν  24,  ζηελ   Δεκνηηθή  

Ινηλόηεηα  Μένπ  Υπρηθνύ,  ηνπ  Δήκνπ  Φηινζέεο  -  Υπρηθνύ,  ζηελ  θα  Ξηθνλόκνπ  Δήκεηξα  γηα  ιόγνπο  

πγείαο,  ζύκθσλα  κε  ηελ  ππ’ αξ. 185/03-08-2010  απόθαζε  ηνπ  Δεκνηηθνύ  Ρπκβνπιίνπ,  ηνπ  πξώελ  

Δήκνπ  Μένπ  Υπρηθνύ. 

      Θζηνξηθά  ην  ζέκα  έρεη  σο  εμήο. 

 ν  Δεκνηηθό  Ρπκβνύιην  ηνπ  ηέσο  Δήκνπ  Μ. Υπρηθνύ,  κε  ηελ ππ’ αξηζκ. 185/03-08-2010  

απόθαζή  ηνπ,  ελέθξηλε κία  (1)  ζέζε  ζηάζκεπζεο  ζηελ  Ια  Ξηθνλόκνπ  Δήκεηξα  γηα ιόγνπο  

πγείαο,  επί  ηεο  νδνύ  Θ. Ρνθνύιε αξ. 24. 

 Ρηηο  05/07/2018  θαηαηέζεθε  ζηελ  Σπεξεζία  καο  από  ηνλ  θ.  ΚΑΛΟΠΘΔΗ  ΤΑΠΑΚΑΛΟΞ,  αίηεκα  

πνύ  πήξε  αξ. πξση. 8506/05-07-2018 (Ρρ. 1),  κε  ην  νπνίν  δεηνύζε  λα  κάζεη  αλ  ζπληξέρνπλ  

νη  πξνϋπνζέζεηο  ηνπ λόκνπ  γηα  ζέζε  ζηάζκεπζεο  ΑΛΕΑ, ηνπ  νρήκαηνο  κε  αξ. θπθι. ΘΗΗ 2217  

ζηελ  νδό  Ρνθνύιε  αξ.24,  ηεο  Δεκ. Ινηλόηεηαο  Μένπ  Υπρηθνύ,  ηνπ  Δήκνπ  Φηινζέεο  -  

Υπρηθνύ. 

 Ρηηο  11/07/2018  θαη  κε  αξ. πξση. 8808/11-07-2018,  εζηάιε  έγγξαθν  από  ηελ  Σπεξεζία  καο,  

ζηνλ  ηδηνθηήηε  ηνπ  αθηλήηνπ  επί  ηεο  νδνύ  Θ. Ρνθνύιε  αξ.24,  πξνθεηκέλνπ  λα  καο  

ελεκεξώζεη  αλ  αθόκα  εμαθνινπζνύλ  λα   ηζρύνπλ  νη  πξνϋπνζέζεηο  γηα  ζέζε  ζηάζκεπζεο  

ΑΛΕΑ  (Ρρ. 2)  θαη  ήδε  έρνπκε  βξεη  από  ην  αξρείν  ηνπ  Δήκνπ,  ηελ ππ’ αξ. 185/03-08-2010    

απόθαζε  ηνπ  Δ.Ρ.,  ηνπ  ηέσο  Δήκνπ  Μένπ  Υπρηθνύ. 

 Λε  ην  ππ’ αξ. πξση.8506/11-07-2018  ελεκεξώλνπκε  ηνλ  αηηνύληα  θ. ΚΑΛΟΠΘΔΗ ΤΑΠΑΚΑΛΟΞ,  

όηη  ήδε  δεηήζακε  από  ηνλ  ηδηνθηήηε  ηνπ  αθηλήηνπ  επί  ηεο  νδνύ  Θ. Ρνθνύιε,  ζηνηρεία  γηα  

ηελ  ππόζεζε. (Ρρ. 3). 

 Ρην  ζεκείν  απηό  ελεκεξώλνπκε  ηα  κέιε  ηεο   Επηηξνπήο  Ονηόηεηαο  Ζσήο,  όηη  ν  Δήκνο  

ζύκθσλα  κε  ην  Ο.Δ. 241/2005  κπνξεί  λα  δεζκεύζεη  ζέζε  ζηάζκεπζεο  επί  ηνπ  

νδνζηξώκαηνο,  κόλνλ  γηα  άηνκα κε  εηδηθέο  αλάγθεο  (ΑΛΕΑ). 

  Επηπιένλ  δεζκεύνληαη  από  ηελ  Επηηξνπή  Ονηόηεηαο  Ζσήο,  ζέζεηο  ζηάζκεπζεο  γηα  Οξεζβείεο  

θαη  θαηνηθίεο  Οξέζβεσλ   ἤ  αθνινύζσλ  Οξεζβεηώλ,  γηα  αζθάιεηα  θαη  ηνύην  κόλνλ   θαηόπηλ  

αηηήκαηνο  από ην  ΣΟ. ΕΝ.  

 Γηα  αξθεηά  κεγάιν  ρξνληθό  δηάζηεκα  αιιά  θαη  κεηά  από  ηειεθσληθέο  επηθνηλσλίεο,  δελ  καο  

πξνζθνκίζηεθαλ  από  ηνλ  ηδηνθηήηε  ηνπ  αθηλήηνπ  ηεο  νδνύ  Ρνθνύιε,  θαηάιιεια  έγγξαθα. 

 Ιαηόπηλ  ηνύησλ  επαλήιζε  ν  θ. ΚΑΛΟΠΘΔΗΡ ΤΑΠΑΚΑΛΟΞΡ ζηηο  19/10/2018,  όπνπ  εθ  λένπ  

θαηέζεζε  παξόκνην  αίηεκα  ην  νπνίν  πήξε  αξ. πξση. 12785/19-10-2018   (Ρρ. 5). 

 Ρηε  ζπλέρεηα  θαη  παξά  ην  γεγνλόο   όηη  νη  ηδηνθηήηεο  ηνπ   αθηλήηνπ  ηεο  νδνύ  Ρνθνύιε  

κπνξεί  λα  είραλ  ηελ  όπνηα  δπζθνιία  ιόγσ  ειηθίαο  ἤ  όηη  άιιε  δπζθνιία  κπνξεί  λα 

αληηκεηώπηδαλ  θαη  αθνύ δελ  πξνζθόκηδαλ  ηα  απαξαίηεηα  έγγξαθα,  αλαγθάζηεθε  ε   Σπεξεζία  

καο  κε  ην  αξ. 13655/05-11-2018  λα  ηνπο  ελεκεξώζεη,  όηη  αλ  δελ  ζπκκνξθώλνληαλ  κε  ηα  

αλσηέξσ  ζε  πξνζεζκία  έσο  θαη  ηελ  15/12/2018,  ην  ζέκα  ηνπο  ζα  επαλεμεηαδόηαλ   από  ηα  

αξκόδηα  όξγαλα  ηνπ Δήκνπ,  όζνλ αθνξά  ηε  δπλαηόηεηα  δηαηήξεζεο  ηεο  ζέζεο  ζηάζκεπζεο  

(Ρρ. 6 ). 

 Ρπγρξόλσο  ελεκεξώζεθε  θαη  ν  θ.  ΚΑΛΟΠΘΔΗΡ ΤΑΠΑΚΑΛΟΞΡ,  γηα  ηηο  ελέξγεηεο  ηεο  Σπεξεζίαο  

καο  (Ρρ. 7). 

ΑΔΑ: Ω10ΘΩΗ8-ΦΑΥ



 Ιαηόπηλ  ησλ  αλσηέξσ  θαη  αθνύ  αθόκα  θαη  ζήκεξα, Θαλνπάξηνο  2019  δελ έρνπκε  θακία  

ελεκέξσζε,  παξαπέκπεηαη  ην  ζέκα  ζηελ  Επηηξνπή  Ονηόηεηαο  Ζσήο,  πξνθεηκέλνπ  λα  

απνθαζίζεη  ζρεηηθά.      

 
   Οαξαθαιώ ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο Ονηόηεηαο Ζσήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

Η  Δπηηξνπή Ξνηόηεηαο Εωήο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. ελ εηζήγεζε ηνπ Οξνέδξνπ, 

2. ηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 73 & 75 ηνπ Μ. 3852/2010, 

3. ηο δηαηάμεηο ηνπ  Ο.Δ. 241/2005,   

4. α αλαθεξόκελα ζηελ εηζήγεζε  ζρεηηθά έγγξαθα,  

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

ελ άξζε αδείαο ζηάζκεπζεο επί  ηεο  νδνύ  Θ. Ρνθνύιε  αξ. 24  ζηε Δεκνηηθή Ινηλόηεηα Μένπ Υπρηθνύ,  

δηόηη παξά ηελ ζρεηηθή αιιεινγξαθία καο πξνο ηελ θαηέρνπζα ζέζε ζηάζκεπζεο θ. Ξηθνλόκνπ Δήκεηξα γηα 

ιόγνπο πγείαο, δελ πξνζθνκίζζεθαλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε άδεηα 

απηή. 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 7/2019 

 

Ιαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηνλ Οξόεδξν θαη ηα κέιε ηεο 

Επηηξνπήο Ονηόηεηαο Ζσήο. 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ                          ΡΑ ΚΔΙΖ 

 

ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

Γάηνο Γεώξγηνο – Αιθηβηάδεο 

Ξαπαγεωξγίνπ Ιεωλίδαο 
Καδαξάθεο Γεξάζηκνο – Αιέμαλδξνο 

Ρξέδνπ Καξία-Διέλε 
Γειαθνπξίδεο Ηωάλλεο 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ  

Από ην πξαθηηθό ηεο 3εο Ρπλεδξηάζεσο ηεο 
Επηηξνπήο Ονηόηεηαο Ζσήο Φηινζέεο – Υπρηθνύ 

ζηηο 5-3-2019 
Τπρηθό,  12-3-2019 

 
 

 
 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  
 

 

                  ΞΑΛΡΔΙΖΠ  ΜΟΗΓΑΘΖΠ 

ΑΔΑ: Ω10ΘΩΗ8-ΦΑΥ
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