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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 20 /2018 της Τακτικής Συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Αριθμ. Συνεδρίασης :20 /2018
Αριθμ. Απόφασης : 93 /2018
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη αδείας για θέση στάθμευσης
ΑμεΑ.
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 30-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:45, στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα
με τα άρθρα 73-75 του Ν. 3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ωραιοκάστρου ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18281/ 26-10-2018 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά (9)
μέλη, βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.

1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον δημοτικό υπάλληλο Ζαχαριάδη
Πραξιτέλη.
Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:
Η κα Παπαδοπούλου Ελένη του Ιγνάτιου έκανε αίτηση με αριθμό
πρωτοκόλλου 14945/6.9.2018 που ζητάει να της χορηγηθεί άδεια στάθμευσης για
Α.Μ.Ε.Α. στην οδό Πάτμου 9Α’ στην περιοχή της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Την αίτησή της ακολουθούν και τα δικαιολογητικά που της ζητήθηκαν από την
υπηρεσία.
Από τον έλεγχο της αίτησης της κας Παπαδοπούλου Ελένης,
διαπιστώθηκε ότι, έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που της
ζητήθηκαν από την υπηρεσία και αυτά είναι τα ακόλουθα.
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1.

Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΑ εν ισχύ από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

2.

Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού του ΚΕΠΑ.

3.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται. (Το Αμεα δεν έχει στην κατοχή του
περισσότερα του ενός Δελτίου Στάθμευσης Αμεα, το Αμεα δεν κατέχει άλλη
θέση στάθμευσης πχ. σε πυλωτή πολυκατοικίας ή σε κλειστό χώρο
στάθμευσης στην Δ/νση στην οποία αιτείται ατομική θέση στάθμευσης, δεν έχει
παραχωρηθεί σε άλλο άτομο συγγενικό του Αμεα που διαμένει κάτω από την
ίδια στέγη ατομική θέση στάθμευσης)

4.

1.

Βεβαίωση – πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας του Αμεα.

Από τον έλεγχο τον παραπάνω δικαιολογητικών και συγκεκριμένα στο

πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, το ποσοστό κινητικής
αναπηρίας της κας Παπαδοπούλου Ελένης είναι 80% και το συνολικό ποσοστό
αναπηρίας ανέρχεται σε 95%.
2.

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της

υπηρεσίας μας στην οδό Πάτμου 9Α στην περιοχή της Γαλήνης του Δήμου
Ωραιοκάστρου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για οδό διπλής κατεύθυνσης με πλάτος
οδοστρώματος της τάξεως των 5,00 μέτρων.
3.

Για την κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Πατμου 9Α το ελεύθερο

πλάτος ανά λωρίδα κατεύθυνσης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 2,50 μέτρα. Όπως
προκύπτει

από

τα

αναφερόμενα

οποιαδήποτε

δέσμευση

χώρου

επί

της

συγκεκριμένης θέσης της οδού για θέση στάθμευσης παρεμποδίζει την κυκλοφορία
των οχημάτων.
4.

Υπάρχει δυνατότητα ορισμού θέσης στάθμευσης ΑμεΑ σε κάθετη οδό και πιο

συγκεκριμένα επί της οδού Ψαρών αρ. 13, καθώς διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι
απαραίτητες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή η ειδική θέση στάθμευσης, θα
πρέπει να απέχει 5,00μ από την τομή των οικοδομικών γραμμών και δεν θα πρέπει
να είναι μικρότερη των 6,00μ ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του ατόμου ανάμεσα
από δύο σταθμευμένα το ένα πίσω από το άλλο αυτοκίνητα.

Υποχρέωση του

ενδιαφερόμενου είναι η προμήθεια δύο (2) πινακίδων Ρ-72 σύμφωνα με τον κ.ο.κ.
(χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία
ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας), μια (1) πινακίδα Πρ-4 α (αρχή
ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού), μια
πινακίδα Πρ-4γ (τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα προς τον
άξονα της οδού) και δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και
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διαμέτρου τουλάχιστον 1,5’’. Τα παραπάνω υλικά θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες
τεχνικές προδιαγραφές κατακόρυφης σήμανσης οδών. Η φροντίδα για την
συντήρηση της σήμανσης και την διαφύλαξη της ασφάλειας των πεζών και οχημάτων
ανήκει αποκλειστικά στον δικαιούχο για όλο το διάστημα ισχύος της άδειας. Σε
περίπτωση που η Υπηρεσία διαπιστώσει πλημμελή τήρηση των όρων ασφαλείας
ανακαλείται άμεσα η άδεια μέχρι την συμμόρφωση του δικαιούχου. Απαγορεύεται
ρητά σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση αλυσίδας και γενικότερα οποιωνδήποτε
μόνιμων ή κινητών εμποδίων επί του οδοστρώματος και/ή επί του πεζοδρομίου, με
σκοπό την διασφάλιση της αποκλειστικής χρήσης της θέσης στάθμευσης από τον
δικαιούχο. Σε περίπτωση κατάργησης ή αλλαγής της θέσης, ο δικαιούχος ή ο
κληρονόμος αυτού είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει επιμελώς την σήμανση
(οριζόντια και κατακόρυφη) και να αποκαταστήσει πλήρως το πεζοδρόμιο και το
οδόστρωμα. Ο δικαιούχος ή ο κληρονόμος υποχρεούνται αυτού να ενημερώσει
άμεσα την Υπηρεσία εφόσον έχουν αλλάξει οποιοσδήποτε από τις προϋποθέσεις
χορήγησης της άδειας. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει
ή να καταργήσει τη διατεθείσα θέση, εφόσον προκύψει ανάγκη, λόγω αλλαγής των
κυκλοφοριακών κριτηρίων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του δικαιούχου χωρίς
αυτός να δικαιούται αποζημίωση ή άλλη θέση στάθμευσης. Επί πρόσθετα, σε
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιασδήποτε από τους ανωτέρω όρους
έκδοσης της άδειας, ο δικαιούχος θα ενημερώνεται άπαξ γραπτώς για την
συμμόρφωση του. Αν παρόλα αυτά συνεχίσει να υφίστανται παράβαση των όρων
της άδειας, η σήμανση θα αφαιρείται από την Υπηρεσία και η άδεια θα ανακαλείται
αυτομάτως. Ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα ένστασης ή διεκδίκησης της
αφαιρούμενης σήμανσης εφόσον εξαναγκάζει το Δήμο σε πρόσθετες χρονικές και
υλικές επιβαρύνσεις. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον δικαιούχο όλων των
ανωτέρω όρων χορήγησης της άδειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ισχύς της.
Η υπηρεσία αναφέρει ότι η γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας θέσης στάθμευσης
ΑμεΑ,

που αφορά

την

αίτηση

της Παπαδοπούλου Ελένης με

αρ.πρωτ.

14945/6.9.2018, επί της οδού Πάτμου 9Α’ στην περιοχή της Γαλήνης του Δήμου
Ωραιοκάστρου δεν μπορεί να είναι θετική σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα πεδία 2.
& 3., υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης επί της καθέτου οδού Ψαρών αρ. 13,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πεδίο 4.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη
1. το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 για «τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής»,
2. Την υπ’ αριθμ. 522/12-10-2018 εισήγηση του τμήματος Η/Μ και
συγκοινωνιών
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
Αποφασίζει Ομόφωνα

τη χορήγηση άδειας στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α. στην οδό Πάτμου 9Α’ στην
περιοχή της Γαλήνης του Δήμου Ωραιοκάστρου, λόγω του πολύ υψηλού
ποσοστού αναπηρίας της ενδιαφερομένης, καθώς η τοποθέτηση επί της οδού
Ψαρρών θα καθιστούσε δύσκολη τη μετακίνηση της κας Παπαδοπούλου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 93/2018

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε
υπογράφεται ως ακολούθως:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

Ζιακούλης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
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