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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό αριθμός της υπ΄ αριθμ. 3 /2019 της Τακτικής Συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Αριθμ. Συνεδρίασης :3 /2019
Αριθμ. Απόφασης : 4 /2019
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παραχώρησης άδειας στάθμευσης
φορτοεκφόρτωσης προ της εισόδου καταστήματος λιανικής διάθεσης
τροφίμων και ποτών της εταιρείας «ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» επί της οδού Αλ.
Υψηλάντη αρ. 30 στη Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δ. Ωραιοκάστρου.
Στο Ωραιόκαστρο σήμερα, 5-2-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45, 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. 2503/ 1-2-2019 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννιά (9)
μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
4. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
5. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

1. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

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:
Το τμήμα Η/Μ και Συγκοινωνιών με το υπ’ αριθμ. 12/15-01-2019 έγγραφό του
αναφέρει τα κάτωθι:
Α) Ιστορικό
Με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 23074/20-12-2018 αίτηση ζητείται η χορήγηση
άδειας στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης προκειμένου για την εξυπηρέτηση του
καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Αλ. Υψηλάντη αρ. 30 της Δ.Ε.
Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου

1

ΑΔΑ: 6ΩΨΩΩΗΖ-ΛΑΝ

Β) Αιτιολογική Έκθεση
Σας κάνουμε γνωστό ότι δεν υπάρχει νομοθετική και εγκεκριμένη κανονιστική
διάταξη (που να αφορά την χρήση των κοινόχρηστων χώρων) με την οποία να
δικαιούνται
τα
καταστήματα
λιανικής
διάθεσης
χώρους
στάθμευσης
φορτοεκφόρτωσης.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι σύμφωνα με την 164/07 μελέτη με τίτλο
«Επικαιροποίηση και αξιολόγηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον παλαιό οικισμό
του Δήμου Ωραιοκάστρου» επί της οδού Αλ. Υψηλάντη από την οδό Αριστοτέλους
μέχρι την οδό Κομνηνών ο δρόμος είναι χαρακτηρισμένος μονόδρομος και
προβλέπεται μηνιαία απαγόρευση στάθμευσης.
Όσον αφορά το πλάτος του δρόμου είναι 6μ. και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
προβλέπεται μηνιαία απαγόρευση στάθμευσης (μονά - ζυγά) επί της οδού Αλ.
Υψηλάντη αρ.30 η υπηρεσία μας δεν μπορεί να προτείνει τη συγκεκριμένη θέση
στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
Η επιτροπή ποιότητας ζωής θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση ή μη
της χορήγησης άδειας στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης στο συγκεκριμένο σημείο
λόγω τις ιδιαιτερότητας του.
Στην περίπτωση που η επιτροπή αποφασίσει να ικανοποιηθεί το αίτημα
θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η θέση στάθμευσης του φορτηγού
οχήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 6μ. μήκος και τα 2,5μ. πλάτος. Επίσης θα
πρέπει να διασφαλιστεί η ακώλυτη και ασφαλής προσέγγιση του φορτηγού οχήματος
μόνο για στάση (και όχι στάθμευση), το οποίο θα εξαιρείται της εν λόγω
απαγόρευσης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και η ελεύθερη διέλευση των
διερχόμενων οχημάτων. Θα πρέπει επίσης να τοποθετηθούν πινακίδες Ρ-40 όπου
θα αναγράφονται, εφ’ όσον οριστούν από την επιτροπή ποιότητας ζωής, οι ημέρες
και οι ώρες που θα επιτρέπεται η στάση του οχήματος για φορτοεκφόρτωση με βέλη
αρχή και τέλος. Η προμήθεια και η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται από τον
αιτούντα λαμβάνοντας υπόψη την ελεύθερη διέλευση των πεζών στο πεζοδρόμιο στο
οποίο θα τοποθετηθούν.
Κατά τη διαλογική συζήτηση τα μέλη τόνισαν ότι υπάρχει η υπ’ αριθμ. 110-2015
απόφαση που αναφέρει ρητά ποιες είναι οι ώρες φορτοεκφόρτωσης για τα
καταστήματα του Δήμου Ωραιοκάστρου. Πιο συγκεκριμένα:
«το ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στα εμπορικά

καταστήματα του Δήμου Ωραιοκάστρου ως εξής:
Από τις 06:00 έως 08:00 π.μ. και 15:00 έως 16:00 μ.μ.
Εγκρίνει επίσης, τουλάχιστον στις μισές θέσεις φορτοεκφορτώσεων, τις
υπόλοιπες ώρες τη στάση ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων από 20 λεπτά έως 30
λεπτά της ώρας, το ανώτερο, για τη σωστή και καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών και την ομαλότερη λειτουργία των καταστημάτων του Δήμου
Ωραιοκάστρου.»
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. 12/15-01-2019 εισήγηση του τμήματος Η/Μ και Συγκοινωνιών
3. Την υπ’ αριθμ. 110-2015 ( ΑΔΑ: ΩΣΣΓΩΗΖ-8Ι8) ΑΔΣ
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
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Αποφασίζει Ομόφωνα

δε μπορεί να δοθεί έγκριση άδειας στάθμευσης, διότι ο δρόμος είναι
χαρακτηρισμένος μονόδρομος και προβλέπεται μηνιαία απαγόρευση
στάθμευσης. Να τηρηθεί η υπ’ αριθμ. 110-2015 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου σχετικά με το ωράριο φορτοεκφορτώσεων για τα καταστήματα
του Δήμου Ωραιοκάστρου που αναφέρει ότι:
«το ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στα εμπορικά
καταστήματα του Δήμου Ωραιοκάστρου ως εξής:
Από τις 06:00 έως 08:00 π.μ. και 15:00 έως 16:00 μ.μ.
Εγκρίνει επίσης, τουλάχιστον στις μισές θέσεις φορτοεκφορτώσεων, τις
υπόλοιπες ώρες τη στάση ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων από 20 λεπτά έως 30
λεπτά της ώρας, το ανώτερο, για τη σωστή και καλύτερη εξυπηρέτηση των
καταναλωτών και την ομαλότερη λειτουργία των καταστημάτων του Δήμου
Ωραιοκάστρου.»
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 4/2019
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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