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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 01 Δεκεμβρίου 2022 

  

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   
 Τηλ.: 2755360133 

e-mail: dsbkyn@gmail.com 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 19/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας  

 
Στο Άστρος, σήμερα  01 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, και έχοντας υπόψη:  

1. Την υπ’ αριθμό 141/2021 απόφασή του. 
2. Τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/28-06-2022) 
4. Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528 Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 
2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 
5874/Β/19-11-2022)» και  

5. Την υπ’ αριθμό 14167/25-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βόρειας Κυνουρίας,   

συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης και της ειδικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας epresence.gov.gr) συνεδρίαση - στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του 
Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 
 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 
1)  Κατσής Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ 

2)  Παινέσης Γρηγόριος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3)  Πετράκης Βασίλειος  
 

Γραμματέας Δ.Σ.  

4)  Σαμαρτζής Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 

5)  Κλεώπας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.  

6)  Καμπύλης Κωνσταντίνος  Μέλος Δ.Σ. 

7)  Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη Χριστίνα Μέλος Δ.Σ. 

8)  Κορδονούρη Μεταξία Μέλος Δ.Σ. 

9)  Γαρδικιώτης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 

10)  Μαντάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 

11)  Γκαύρος Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. 

12)  Λυτρίβης Γεώργιος  Μέλος Δ.Σ. 

13)  Σαβούρδος Πέτρος Μέλος Δ.Σ. 

14)  Χονδρολέος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 

15)  Τσιούλος Σπυρίδων  
 

Μέλος Δ.Σ. 

16)  Τσιώρος Κωνσταντίνος  Μέλος Δ.Σ 

17)  Κολοστούμπης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.  

18)  Τετώρος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. 
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ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 
1)  Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής Μέλος Δ.Σ 

2)  Καμπύλης Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ. 

3)  Μπάρλα Αρετή- Μαρία  Μέλος Δ.Σ. 

4)  Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος Δ.Σ. 

5)  Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος Μέλος Δ.Σ. 

6)  Αλουπογιάννη-Φούφα Γεωργία Μέλος Δ.Σ.  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

(οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν αν και κλήθηκαν νομίμως) 
 

1)  Δαλιάνης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 

2)  Καμπουρολιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.  

3)  Βλάχος Χρήστος Μέλος Δ.Σ. (Συνδέθηκε στην 
τηλεδιάσκεψη κατά την προ ημερησίας 
συζήτηση θεμάτων) 

 
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) Δημοτικών Συμβούλων, συμμετείχαν είκοσι τέσσερις (24) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
 
Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και συμμετείχε ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Καμπύλης Γεώργιος. 
Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέματος αυτού, είχε κληθεί αλλά δεν συμμετείχε ο  
Πρόεδρος Συμβουλίου της Κοινότητας Παραλίου Άστρους. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος δεν συμμετείχε στη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα αυτό - λόγω κωλύματος - επειδή αυτό αφορά 
στενό συγγενικό του πρόσωπο.  
 
Τα πρακτικά και όλη η διαδικασία της συνεδρίασης αυτής, τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
 
Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    
του θέματος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους. 

 

Αριθμός Αποφάσεως : 140/2022 

 
ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδού «Αγίου 
Βασιλείου» της Κοινότητας Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο πέμπτο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και λόγω απουσίας του εισηγητή, έδωσε το λόγο στον κ. Γαρδικιώτη Γεώργιο – 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, απέστειλε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
την παρακάτω εισήγηση για το θέμα αυτό : 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
Ο κ. Δρίκος Νικόλαος του Ανδρέα (στο εξής «ενδιαφερόμενος» ή «δικαιούχος), κάτοικος 
Παραλίου Άστρους, με την υπ’ αριθμό 10115/06.09.2022 αίτησή του ζητά να του χορηγηθεί 
αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑμΕΑ, επί της οδού «Αγίου Βασιλείου», της Κοινότητας 
Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για το Ι.Χ. όχημα με αριθμό κυκλοφορίας 
ΤΡΕ-1867, μάρκας VOLKSWAGEN, τύπου GOLF, χρώματος Μπλε. 
Μαζί με την αίτησή του, ο κ. Δρίκος έχει καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

1. Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α., με αριθμό μητρώου 002100000440ΤΡΕ1867 και διάρκεια 
ισχύος έως τις 03.01.2024. 

2. Την υπ’ αριθμό 105-2022-776/19.07.2022 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης 
Αναπηρίας της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ, κατόπιν αξιολόγησης της 
Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕ.Π.Α. 

3. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. 
4. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο 

πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου. 
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας. 
6. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του υπ’ αριθμό ΤΡΕ-1867 Ι.Χ. οχήματος. 
7. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος οδήγησης του ενδιαφερόμενου.  
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι «η χρήση του Δελτίου 

Στάθµευσης θα γίνεται από το συγκεκριµένο όχηµα με το συγκεκριμένο αριθμό 
κυκλοφορίας (ΤΡΕ-1867) για την εξυπηρέτηση των αναγκών μου ως ΑµΕΑ». 

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι: 
«i) Ως  ΑμΕΑ δεν έχω στην κατοχή του περισσότερα του ενός ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
“Α.Μ.Α.” 
ii) ως ΑμΕΑ και οδηγος του οχήματος δεν κατέχω θέση στάθμευσης σε πυλωτή 
πολυκατοικίας, σε κλειστό χώρο στάθμευσης, σε πρασιά, σε ακάλυπτο χώρο της οικία 
μου κ.λ.π., στη διεύθυνση στην οποία αιτούμαι την ατομική θέσης στάθμευσης, 
iii) ως ΑμεΑ ή σε οποιονδήποτε από τους οδηγούς, δεν έχει παραχωρηθεί άλλη ατομική 
θέση στάθμευσης, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ 
iv) δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλο άτομο συγγενικό μου, που διαμένει κάτω από την ίδια 
στέγη, ατομική θέση στάθμευσης. 
v) για το συγκεκριμένο όχημα δεν έχει παραχωρηθεί άλλη θέση στάθμευσης.» 
 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 
 

• Η παραχώρηση αποκλειστικών χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ, δύναται να 
πραγματοποιηθεί δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2696/99 (ΚΟΚ), όπως αυτό 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν.4313/14. 

• Η αποκλειστική χρήση ειδικών χώρων στάθμευσης από ΑμΕΑ (Ατομική Θέση) 
προβλέπεται στο εδάφιο ιη της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Νόμος 2696/99, ΦΕΚ 57/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 17 του Ν.4784/21 (ΦΕΚ 40/Α/2021) 

• Με το Π.Δ. 241/2005 (ΦΕΚ 290/Α/2005), θεσπίζεται το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των 
Ατόμων με Αναπηρίες (Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α.). 

• Με την Υ.Α. υπ’ αριθμό 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β/31-12-2009): «Ειδικές ρυθμίσεις για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», προβλέπεται ότι το ελάχιστο πλάτος της ειδικής 
θέσης στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία καθορίζεται σε 3,50m. 

• Με το υπ’ αριθμό οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/45264/593/06.05.2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ, 
δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με το ελάχιστο πλάτος της θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ που 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GVKc5uAXifXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL9kslkrkmdPBn4s7k_WzWPBiA0Fi4daUdQ7rHPWbvLS
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αναφέρεται στην ανωτέρω Υ.Α. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι ειδικά σε ότι αφορά τις 
ατομικές θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ και όπου, λόγω του πλάτους της οδού, δεν είναι εφικτή 
η τήρηση του ελάχιστου πλάτους της ατομικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ (3,50m), μπορεί 
να χορηγηθεί θέση με μικρότερο πλάτος και δεν συντρέχει λόγος μη έγκρισης της θέσεως 
αυτής ούτε και κωλύεται η χορήγησή της, καθώς σε κάθε περίπτωση προεξέχοντα και 
κυρίαρχο ρόλο παίζει η εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ και η ενίσχυση της αυτονομίας, της 
ισότιμης κινητικότητας και της ένταξής τους στην καθημερινότητα.     
 

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς και τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν με την υπ’ αριθμό 10115/06.09.2022 αίτηση του ενδιαφερόμενου, εισηγείται 
ΘΕΤΙΚΑ για τη χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδό «Αγίου 
Βασιλείου» της Κοινότητας Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στον κ. Δρίκο 
Νικόλαο του Ανδρέα, κάτοικο Παραλίου Άστρους, αποκλειστικά και μόνο για το Ι.Χ. όχημα με 
αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΕ-1867, μάρκας VOLKSWAGEN, τύπου GOLF, χρώματος μπλε, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, στο σημείο που αποτυπώνεται στην ακόλουθη 
φωτογραφία και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις : 
 

 
Φωτογραφία: Προτεινόμενη θέση αποκλειστικής στάθμευσης ΑμΕΑ 

 

 

1. Η διάρκεια ισχύος της άδειας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ  είναι έως τις 
03.01.2024, οπότε και λήγει η ισχύς του με αριθμό μητρώου 002400000440ΤΡΕ1867 
Δελτίου Στάθμευσης Α.Μ.Α. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αποκλειστική θέση 
στάθμευσης καταργείται αυτόματα και ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αφαιρέσει, με 
δική του ευθύνη και δαπάνη, την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση που έχει 
πραγματοποιηθεί.  
Παράταση της χρονικής διάρκειας παραχώρησης της αποκλειστικής θέσεως δύναται να 
επανεξεταστεί, εφόσον προσκομισθεί εκ νέου από τον ενδιαφερόμενο καινούργια αίτηση, 
μαζί με όλα τα απαιτούμενα επικαιροποιημένα έγγραφα και δικαιολογητικά. 
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2. Η θέση στάθμευσης θα έχει διαστάσεις περίπου 5,0x2,0m, λόγω περιορισμένου 
διαθέσιμου πλάτους της οδού στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα και με το υπ’ αριθμό 
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/45264/593/06.05.2022 έγγραφο του ΥΠΕΝ. 

3. Η ακριβής οριοθέτησης της θέσης στάθμευσης επί του εδάφους, θα γίνει κατόπιν 
υποδείξεως αρμοδίων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας. 

4. Η θέση στάθμευσης ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το φυσικό πρόσωπο ΑΜΕΑ και το 
Ι.Χ. όχημα για το οποίο χορηγείται και αίρεται αυτοδίκαια στην περίπτωση αλλαγής 
διεύθυνσης κατοικίας του δικαιούχου ή χρήσης της θέσης στάθμευσης από πρόσωπο ή 
όχημα διαφορετικό αυτού για το οποίο χορηγήθηκε. 

5. Με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να τοποθετηθούν επί χαλύβδινων 
γαλβανισμένων σιδηροιστών Φ60,3/2,0 κατάλληλου μήκους, δύο (2) πινακίδες Ρ-72 του 
Κ.Ο.Κ., οι οποίες υποδηλώνουν χώρο στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα 
ΑμΕΑ, ύστερα από ειδική άδεια και αναγράφουν επάνω τους και τον αριθμό κυκλοφορίας 
του οχήματος (ΤΡΕ 1867). Επίσης, επί των ίδιων ιστών θα τοποθετηθούν δύο (2) 
πρόσθετες πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4γ, που υποδηλώνουν το σημείο έναρξης και λήξης 
ισχύος των πινακίδων Ρ-72. Ακολουθεί εικόνα των ενδεικτικών πινακίδων: 

 

           
      Ρ-72                     Πρ-4α            Πρ-4γ   

 

Η σήμανση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ισχύουσες 
προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ και λοιπές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως το 
Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-04-07-00:2017 «Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης», τη 
ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/ε/οικ./1102/97 (ΦΕΚ-953 Β'): "Έγκριση προσωρινής τεχνικής 
προδιαγραφής αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών", τις Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-
304, Σ-305, τα σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974,  τις Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, κ.λ.π. Τα 
ακριβή σημεία τοποθέτησης της κατακόρυφης σήμανσης, θα υποδειχθούν από 
αρμοδίους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας 

6. Με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου, θα πρέπει επί του οδοστρώματος να 
διαγραμμιστεί με έντεχνο τρόπο και με μπλε χρώμα διαγράμμισης, το περίγραμμα της 
θέσης στάθμευσης. Στο εσωτερικό του περιγράμματος, θα αναγραφεί με τον ίδιο τρόπο 
(μπλέ χρώμα), ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Η ακριβής οριοθέτηση της θέσης 
στάθμευσης καθώς και ο τρόπος διαγράμμισης, θα υποδειχθεί από αρμοδίους 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

7. Οι σχετικές εργασίες κατασκευής της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης θα πρέπει 
να ολοκληρωθούν, επί ποινή ανάκλησης της αδείας, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία χορήγησης της άδειας, με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερόμενου, ο οποίος 
οφείλει προηγουμένως να ενημερώσει έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας προκειμένου να του υποδειχθούν τα ακριβή σημεία και να του δοθούν 
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οδηγίες για την σωστή εφαρμογή της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια 
ανακαλείται. 

8. Η φροντίδα για τη συντήρηση της σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης) ανήκει 
αποκλειστικά στον δικαιούχο για όλο το διάστημα ισχύος της παραχώρησης της 
αποκλειστικής θέσης στάθμευσης. 

9. Πέραν της ανωτέρω αναφερόμενης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, απαγορεύεται 
ρητά η τοποθέτηση αλυσίδας ή οποιωνδήποτε άλλων μόνιμων ή κινητών εμποδίων με 
σκοπό τη διασφάλισης της αποκλειστικότητας χρήσης της θέσης στάθμευσης από το 
δικαιούχο. 

10. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των 
υποβληθέντων στοιχείων - δικαιολογητικών.  

11. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η 
θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν γίνεται πλέον χρήση της θέσης στάθμευσης 
από τον ενδιαφερόμενο, η παραχώρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης παύει να 
ισχύει.  

12. Σε περίπτωση λήξης της χρονικής διάρκειας ή κατάργησης της θέσης στάθμευσης, ο 
ενδιαφερόμενος ή ο κληρονόμος αυτού, είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει επιμελώς την 
σήμανση που έχει πραγματοποιηθεί (κατακόρυφη και οριζόντια) και να αποκαταστήσει 
πλήρως του οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο.   

13. Κατά τη στάθμευση του οχήματος θα πρέπει υποχρεωτικά το Δελτίο Στάθμευσης Α.Μ.Α. 
να τοποθετείται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (π.χ. στο ταμπλό), κατά τρόπο ώστε η 
πρόσθια όψη του να είναι σαφώς ορατή για τις ανάγκες ελέγχου.  

14. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιουδήποτε από τους ανωτέρω όρους και 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφώνεται άμεσα, η άδεια θα ανακαλείται και η 
σήμανση θα αφαιρείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Η Υπηρεσία μας καλεί την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για τη λήψη 
σχετικής εισηγητικής απόφασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
βάσει του άρθρου 73 του Ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ87/τ.Α’/7.6.2010) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
Γαρδικιώτης Γεώργιος: Υπάρχει η υπ’ αριθμό 7/2022 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με την οποία 
προτείνεται η παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδό Αγίου Βασιλείου, μερικά μέτρα 
παραπάνω από το Λιμεναρχείο. Υπάρχει μια εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία. Εισηγείται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί μια θέση στάθμευσης στον κ. Δρίκο Νικόλαο του Ανδρέα, 
κάτοικο Παραλίου Άστρους, αποκλειστικά και μόνο για το Ι.Χ. του όχημα με αριθμό κυκλοφορίας 
ΤΡΕ-1867 μάρκας Volkswagen τύπου Golf και χρώματος μπλε στο σημείο που αποτυπώνεται 
στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  
Λυτρίβης Γεώργιος: Ψηφίζουμε θετικά και καλό είναι με αφορμή αυτό να δει η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής σε όλες τις Κοινότητες και τα χωριά του Δήμου μας να υπάρχει μια θέση ΑμΕΑ.  
Κατσής Δημήτριος: Όπου προτείνουν οι Πρόεδροι… 
Γαρδικιώτης Γεώργιος: Μια διευκρίνιση, αυτή είναι προσωπική θέση στάθμευσης, δεν είναι 
γενικά για ΑμΕΑ. 
Λυτρίβης Γεώργιος: Ναι, με αφορμή αυτό όμως προτείνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
σχεδιάσει για όλα τα χώρια του Δήμου… 
Κατσής Δημήτριος:  Η Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. δεν σχεδιάζει, θα σχεδιάσει η Τεχνική μας Υπηρεσία. 
Λυτρίβης Γεώργιος: Ναι και να περάσει από την Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. για όλα τα χώρια του Δήμου.  
Κατσής Δημήτριος: Κατανοητό και πολύ σωστό αυτό. 
Κολοστούμπης Παναγιώτης: Όταν παίρνουμε μια απόφαση για μια θέση ΑμΕΑ προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο είναι νόμιμη, εμείς πρέπει να την πάρουμε; Είναι νόμιμο να πάρουμε εμείς 
την απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο; 
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Κατσής Δημήτριος: Κύριε Κολοστούμπη δεν παίρνουμε παράνομες αποφάσεις εμείς, καμία.  
Καμπύλης Ιωάννης: Είναι πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
Κολοστούμπης Παναγιώτης: Δέχομαι να γίνουν όχι μια, πολλές θέσεις, αλλά να είμαστε όσο 
μπορούμε πιο συγκεκριμένοι και νόμιμοι.  
Κατσής Δημήτριος: Και συγκεκριμένοι είμαστε και νόμιμοι είμαστε και ποτέ καμία πρόταση δεν 
έρχεται στον αέρα. Πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος υπογράφει, στην συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ο κύριος Κούσουλας και δεν έχω καμία αμφισβήτηση.  
Κολοστούμπης Παναγιώτης: Δεν διαφωνώ, συμφωνώ να γίνουν θέσεις ΑμΕΑ, αλλά να 
είμαστε όσο μπορούμε πιο νόμιμοι.  
Καμπύλης Ιωάννης: Άρθρο 79 του Ν. 3463. 
Γαρδικιώτης Γεώργιος: Η Τεχνική Υπηρεσία έχει εξετάσει όλες τις παραμέτρους, έχει 
προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος τα χαρτιά του, καθώς είναι άτομο ΑμΕΑ και αν δείτε, με βάση τη 
εισήγηση της Υπηρεσίας, παραχωρείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2024, δεν 
είναι επ’ αόριστον και θα γίνει με έξοδα του ενδιαφερομένου, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας. Αυτό 
είναι ξεκάθαρο και το αναφέρει στην εισήγηση. Σας έχει διανεμηθεί, απλώς δεν το διάβασα για 
να μην σας τρώω τον χρόνο.  
Κατσής Δημήτριος: Δεν τίθεται θέμα νομιμότητας, κύριε Κολοστούμπη ξέρετε ότι όλες οι 
αποφάσεις ελέγχονται και από το Προεδρείο.  
 
Κατά την ψηφοφορία για λήψη απόφασης στο θέμα αυτό, είχαν αποχωρήσει οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής, Σαμαρτζής Γεώργιος, Γκαύρος Δημήτριος, 
Βλάχος Χρήστος, Σαβούρδος Πέτρος, Τσιούλος Σπυρίδων, Τσιώρος Κωνσταντίνος και 
Αλουπογιάννη/Φούφα Γεωργία. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, 

 
αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
και εγκρίνει τη χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ στην οδού «Αγίου Βασιλείου» 
της Κοινότητας Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στον κ. Δρίκο Νικόλαο του 
Ανδρέα για το Ι.Χ. όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΕ-1867, μάρκας VOLKSWAGEN, τύπου 
GOLF, χρώματος Μπλε, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρθηκαν στο 
εισηγητικό της παρούσας. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 140/2022 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος  
του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
 

Δημήτριος Αθ. Κατσής 
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