
                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 17/2017
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ    ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ  (Ρ-72)   
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΑΡ. 15 (Ο.Τ. 151) ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΕΗ 2240.

Σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 12985/15-6-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ 
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.  Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος,
3.  Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
4. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
5. Ελισάβετ  Φράγκου  –Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος,
6. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος,

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αρχίζουν να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την αριθ. πρωτ. 12377/9-6-2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας που αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1.Την από από 8-6-2017  αίτηση με τέσσερα (4) δικαιολογητικά του κ. Γιαννούση Ιωάννη  

του Γεωργίου, για παραχώρηση μίας  θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72), για αποκλειστική χρήση  
του Ι.Χ. οχήματός του, με αριθμό κυκλοφορίας  ΕΕΗ-2240, επί της οδού  Κασσάνδρου αρ. 15 
(Ο.Τ.151) στην Έδεσσα.
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2.Ότι στην οδό  Κασσάνδρου στην Έδεσσα, δεν υπάρχει σήμανση που να απαγορεύει την  
στάθμευση και στις δύο πλευρές του δρόμου. 

3.Το  γεγονός  ότι,  η  απόφαση  αυτή  είναι  ατομική  και  όχι  κανονιστική και  αφορά 
παραχώρηση  χώρου στάθμευσης  σε υφιστάμενους χώρους νόμιμης στάθμευσης δεν συνιστά  
μέτρο κυκλοφοριακής ρύθμισης και κατά συνέπεια δεν δύναται να αναζητήσει νόμιμο έρεισμα  
στις διατάξεις του άρθρου  52 παρ. 1 του Ν. 2696/99  (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) : «Κύρωση του  
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ.

4.Είναι  αρμοδιότητα του   Συμβούλιου Τοπικής  Κοινότητας  να προτείνει  στην  Επιτροπή  
Ποιότητας Ζωής τους χώρους στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 84, παρ. 2-β του Ν.  
3852/10  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  :  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

5.Την παρ.  3 του  άρθρου  4 «Σήμανση  οδών με πινακίδες»  του Ν. 2696/99  (ΦΕΚ-57 
Α/23-3-1999) :  «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»  -  Κ.Ο.Κ., όπου καταγράφεται  η 
ρυθμιστική  πινακίδα  Ρ-72  ως  «Χώρος  στάθμευσης  αποκλειστικά  για  συγκεκριμένο  όχημα  
ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας» 

6.Το ότι η παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72), για αποκλειστική χρήση του  
Ι.Χ. οχήματος, δεν αντιβαίνει  σε καμία περίπτωση του άρθρου 34  του Ν. 2696/99  (ΦΕΚ-57 
Α/23-3-1999) : «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» - Κ.Ο.Κ.

7.Το  γεγονός  περεταίρω,  ότι  η  νομοθεσία δεν  ορίζει  τις  ακριβείς  προϋποθέσεις  για  τη  
χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (Ρ-72), 

και επειδή, η παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72) επί της οδού Κασσάνδρου  
αρ.  15  (Ο.Τ.151)    στην  Έδεσσα,  συνάδει  με  τα  κυκλοφοριακά  δεδομένα  της  οδού,  δεν  
ανατρέπει  το  καθεστώς  κυκλοφορίας  ή  στάθμευσης  και  αποτελεί  πραγματική  ανάγκη  του  
αιτούντα, σας  διαβιβάζουμε το παραπάνω (1)  σχετικό για να αποφασίσετε αρμοδίως.

Στην περίπτωση θετικής απόφασης σχετικά με το θέμα, σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη  
θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ θα πρέπει να οριοθετηθεί και σημανθεί  όπως παρακάτω : 

 Οριζόντια σήμανση  Με διαγράμμιση επί της ασφάλτου διαστάσεων  5,00μ.Χ2,20μ.  
(αντί  5,00μ.Χ3,30μ.  για ΑΜΕΑ καθώς  δεν  επαρκεί  το  υφιστάμενο  πλάτος  του  δρόμου των  
5,00μ.), επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 15 και  σε απόσταση 5,00μ. από το σημείο  τομής των 
οικοδομικών γραμμών του Ο.Τ. 151 (οδών Κασσάνδρου με Π. Μελά) της Έδεσσας   (σύμφωνα 
με το αρθ.34 παρ. 2ι’ του Ν. 2696/99-Κ.Ο.Κ.).

 Κάθετη σήμανση Με  τοποθέτηση  ιστού  επί  του  πεζοδρομίου,  στο  σημείο  πριν  τη  
διαγράμμιση,  κατά  την  φορά  κίνησης  των  οχημάτων,  που  θα  φέρει:  
α) στο ανώτερο σημείο του, ρυθμιστική πινακίδα Ρ-72 ως «Χώρος στάθμευσης    αποκλειστικά  
για  συγκεκριμένο  όχημα   ατόμων  με  μειωμένη  κινητικότητα,  ύστερα από ειδική άδεια και  
με αριθμό κυκλοφορίας» και                                                                 β) κάτω από αυτή, λευκή  
πινακίδα με μαύρα γράμματα «για το ΕΕΗ-2240 Ι.Χ. με Απόφ. αριθ. .…/17 Δ.Σ.»

Τέλος  προτείνουμε,  ο  αιτών  δια  του  εκπροσώπου  του,  να  υποχρεούται  να  υποβάλλει  
ετησίως στον  Δήμο  Έδεσσας,  Υπεύθυνη  Δήλωση  σύμφωνα  με  την  οποία  θα  δηλώνει  ότι  
«εξακολουθούν  να  ισχύουν  οι  προϋποθέσεις  της  αρχικής  χορήγησης  της  άδειας»,  ενώ  η  
τοποθέτηση των στοιχείων (στύλος, πινακίδα) προτείνεται να γίνει από τη τεχνική υπηρεσία του  
Δήμου, με έξοδα του αιτούντα.

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πως 
η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας με την αριθ. 15/2017 απόφασή της γνωμοδότησε 
θετικά στην , στην παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72) επί της οδού 
Κασσάνδρου αρ. 15 (Ο.Τ.151)  στην Έδεσσα, για αποκλειστική χρήση του Ι.Χ. 
οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΗ-2240, με τις προϋποθέσεις που ορίζει στην 
σχετική εισήγησή της η υπηρεσίας του Δήμου.
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 15/2017 απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Έδεσσας καθώς και την αριθ. πρωτ. 12377/9-6-2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για παραχώρηση μίας 

(1) θέσης στάθμευσης ΑμεΑ (Ρ-72) επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 15 (Ο.Τ.151)  στην 
Έδεσσα, για αποκλειστική χρήση του Ι.Χ. οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΗ-
2240.

 Η συγκεκριμένη  θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ θα πρέπει να οριοθετηθεί και σημανθεί 
όπως παρακάτω : 
 Οριζόντια  σήμανση  Με  διαγράμμιση  επί  της  ασφάλτου  διαστάσεων 

5,00μ.Χ2,20μ.  (αντί 5,00μ.Χ3,30μ. για ΑΜΕΑ καθώς δεν επαρκεί το υφιστάμενο 
πλάτος του δρόμου των 5,00μ.), επί της οδού Κασσάνδρου αρ. 15 και σε απόσταση 
5,00μ.  από  το  σημείο   τομής  των  οικοδομικών  γραμμών  του  Ο.Τ.  151  (οδών 
Κασσάνδρου με Π. Μελά)  της Έδεσσας  (σύμφωνα με το  αρθ.34 παρ.  2ι’  του Ν. 
2696/99-Κ.Ο.Κ.).
 Κάθετη σήμανση Με τοποθέτηση ιστού επί του πεζοδρομίου, στο σημείο 

πριν  τη  διαγράμμιση,  κατά  την  φορά  κίνησης  των  οχημάτων,  που  θα  φέρει: 
α)  στο  ανώτερο  σημείο  του,  ρυθμιστική  πινακίδα  Ρ-72  ως  «Χώρος  στάθμευσης 
αποκλειστικά   για  συγκεκριμένο  όχημα   ατόμων  με  μειωμένη  κινητικότητα, 
ύστερα  από  ειδική  άδεια  και  με  αριθμό  κυκλοφορίας»  και 
β) κάτω από αυτή, λευκή πινακίδα με μαύρα γράμματα «για το  ΕΕΗ-2240  Ι.Χ. με 
Απόφ. αριθ. .…/17 Δ.Σ.»

    Επιπλέον προτείνεται  ο αιτών δια του εκπροσώπου του, να υποχρεούται να 
υποβάλλει ετησίως στον Δήμο Έδεσσας, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία θα 
δηλώνει  ότι  «εξακολουθούν να ισχύουν οι  προϋποθέσεις  της αρχικής χορήγησης της  
άδειας», ενώ η τοποθέτηση των στοιχείων (στύλος, πινακίδα) κρίνεται σκόπιμο να γίνει 
από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, με έξοδα του αιτούντα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:15 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 17/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 23/6/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα, 
Δημήτριος Γιώγας, Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

Εσωτερική Διανομή:
- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κα Φανή Γιούσμη.
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-  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Πολεοδομίας  και Προγραμματισμού   (Δ.Ε. 
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) , κ. Ταπαζίδη Δημήτριο.
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