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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 21
της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αριθμός Απόφασης 59
ΘΕΜΑ 2ο : Γνωμοδότηση επί της προτεινόμενης τροποποίησης ή μη του 

«Κανονισμού χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ».

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 17 η του μηνός Νοεμβρίου , του έτους 
2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την 
υπ΄. αριθμ. 23982/13-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η 
οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί " Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης'', σε κάθε 
ένα Σύμβουλο και τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, 
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 
έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - 
Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα εννέα (9 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2) ΔΡΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4)ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5) 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 7) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 8) 
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9)ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 2) ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και 
κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του ανωτέρω 2ου θέματος η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής:

1. Την από 24.10.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

'' Εισηγούμαστε την τροποποίηση του κανονισμού ως προς τον τρόπο 
χορήγησης των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ και συγκεκριμένα ως προς το αρ. 1 της 
υπ’ αριθμ 68/2012 ΑΔΣ , ώστε αυτός να είναι πιο συγκεκριμένος ως ορίζει η κείμενη 
νομοθεσία.

Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσα άτομα με αναπηρία ανήκουν στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω:
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
Δ) 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.

Ως προς το μόνιμο της κατοικίας προτείνουμε η υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερόμενου που προβλέπεται στην ίδια απόφαση στο αρ. 2 παρ. 7 να 
αντικατασταθεί από βεβαίωση μονίμου κατοικίας.''

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, αφού 
έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του 
άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, και της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, & 
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά επί της προτεινόμενης τροποποίησης του «Κανονισμού 
χορήγησης θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο 
της παρούσας εισήγησης της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου  και παραπέμπει το 
θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 59/2017.

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 20/11/2017
Η Πρόεδρος Δ.Κ.


