
 

 

                                                    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
       Αριθ. Αποφ. 43/2018 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Από το Πρακτικό 11/2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Αιτήματα πολιτών σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ 
σε δημοτικές οδούς. 

Στο Δημαρχείο Αμύνταιου και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου,  σήμερα στις 09 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 
συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Αμυνταίου, μετά από την υπ’ αριθμόν 13845/04-10-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα μέλος, σύμφωνα με 

το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

πέντε (5) ήτοι:  

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                   ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                  ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ                                          

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Τσακίρογλου 

Ελευθερία για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Α. Σύμφωνα με την από 27/09/2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικό και 
Ποιότητα Ζωής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, ο κος. 
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ Ιωάννης του Αναστασίου, με την αριθ. 21089/29-12-2017 

αίτηση του, ζητά να του παραχωρηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν 
της οικίας του, που βρίσκεται στον οικισμό του ΟΕΚ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ Ι.  

Αρχικά διερευνήθηκε από την υπηρεσία εάν ο αιτών διαθέτει τα απαραίτητα 
έγγραφα – δικαιολογητικά από τα οποία να πιστοποιείται η αναπηρία. Ο 
αιτών υπέβαλε στην υπηρεσία την με αριθ. πρωτ. 9535/10-07-2018 αίτηση, 

στην οποία επισύναψε την προαναφερθείσα πιστοποίηση.  

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον υπογράφοντα την 

παρούσα, στον χώρο όπου επιθυμεί ο αιτών να κατασκευαστεί η θέση 
στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Η κατοικία του αιτούντος βρίσκεται στον οικισμό του 
ΟΕΚ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ Ι. Στο σημείο εκείνο υφίσταται χώρος στάθμευσης 

δεκατριών (13) θέσεων, εγκεκριμένος από το ρυμοτομικό του οικισμού, 
γεγονός το οποίο επιτρέπει την κατασκευή – παραχώρησης μίας θέσης 

στάθμευσης για ΑΜΕΑ. 
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Επειδή προσκομίσθηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και το 

δελτίο  στάθμευσης για ΑΜΕΑ, μπορεί να χορηγηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ 
επί του προαναφερόμενου χώρου στάθμευσης.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η έγκριση του σχετικού 
αιτήματος του κ. Μαρκούλη. Επισυνάπτεται διάγραμμα στο οποίο 
αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση στάθμευσης  και οι διαστάσεις αυτής. 

Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση στάθμευσης, προτείνεται,   

 να τοποθετηθεί ρυθμιστική πινακίδα Ρ72 επί του πεζοδρομίου,  

 η δαπάνη για την προμήθεια - τοποθέτηση της πινακίδας, τη 
διαγράμμιση για τον καθορισμό της θέσης να βαρύνει τον αιτούντα 
και  

 η παραχώρηση να ισχύσει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος να 
γίνεται ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων 

δικαιολογητικών στον Δήμο.  

 

              Ρυθμιστική πινακίδα Ρ72 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αποδεκτό το αίτημα του κ. ΜΑΡΚΟΥΛΗ 
Ιωάννη του Αναστασίου και να τοποθετηθεί ρυθμιστική πινακίδα Ρ-72 σε 
χώρο που θα υποδείξουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου. Η 

δαπάνη για την προμήθεια – τοποθέτηση της πινακίδας και η διαγράμμιση 
για τον καθορισμό της θέσης θα βαρύνει τον Δήμο Αμυνταίου. Η 

παραχώρηση θα ισχύσει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος να γίνεται 
ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στον Δήμο.  

Β. Σύμφωνα με την από 27/09/2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικό και 

Ποιότητα Ζωής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Αμυνταίου, ο κος 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Ανδρέας του Κωνσταντίνου, με την αριθ. πρωτ. 10666/03-08-

2018 αίτησή του, ζητά να οριοθετηθεί μία (1) θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ και 
μία (1) θέση στάθμευσης ασθενοφόρου έμπροσθεν της εισόδου του 
ιατρείου του, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 7, στην πόλη του 

Αμυνταίου. 

Από αυτοψία που διενήργησε η υπηρεσία προέκυψαν τα εξής: 

Πολύ κοντά, σε απόσταση 25μ περίπου από το Ιατρείο του κ. Γιαννακού, 
στο ύψος του Ταχυδρομείου επί της πλατείας Δ. Μακρή στο Αμύνταιο, έχει 
κατασκευαστεί από τον Δήμο Αμυνταίου θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ. 

 

Αριθμός Πινακίδας 
Αυτοκινήτου 
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Χορήγηση θέσεων στάθμευσης για Υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Αναφέρουμε επίσης ότι αν 

χορηγηθεί θέση στάθμευσης σε κάποια απ’ αυτές, θα δημιουργηθεί άσχημο 
προηγούμενο, πόσο μάλλον όταν αυτές βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. 

Για τους παραπάνω λόγους η υπηρεσία μας δεν συμφωνεί με την χορήγηση 
θέσης στάθμευσης για τα οχήματα των ΑΜΕΑ προς εξυπηρέτηση της 
συγκεκριμένης ιδιωτικής επιχείρησης – ιατρείου καθώς το δημόσιο 

συμφέρον επιτάσσει τον περιορισμό της ιδιωτικοποίησης των χώρων 
δημόσιας κυκλοφορίας – στάθμευσης. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε τη δημιουργία μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με 
ρυθμιστική πινακίδα Ρ-71 επί της οδού Αριστοτέλους 7, σε χώρο που θα 
υποδείξουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου. Η δαπάνη για την 

προμήθεια – τοποθέτηση της πινακίδας και η διαγράμμιση για τον 
καθορισμό της θέσης θα βαρύνει τον Δήμο Αμυνταίου. 

Επίσης, πρότεινε η θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ που βρίσκεται έμπροσθεν του 
καταστήματος ΕΛΤΑ Αμυνταίου, να μετακινηθεί και να τοποθετηθεί σε 
απόσταση πέντε (5) μέτρων από τη γωνία του τετραγώνου, υπό τις οδηγίες 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη 

της 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1Β του άρθρου 73 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

87Α/2010), 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α) ως ισχύουν 

3. Την από 27/09/2018 εισήγηση του Τμ. Τεχνικό και Ποιότητα Ζωής 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

4. Την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται το αίτημα του κ. ΜΑΡΚΟΥΛΗ Ιωάννη του Αναστασίου και 
εισηγείται τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με ρυθμιστική πινακίδα 

ρ-72 σε χώρο που θα υποδείξουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
Αμυνταίου, στον οικισμό ΟΕΚ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ Ι. Η δαπάνη για την προμήθεια – 

τοποθέτηση της πινακίδας και η διαγράμμιση για τον καθορισμό της θέσης 
θα βαρύνει τον Δήμο Αμυνταίου. 

Β. Αποδέχεται εν μέρει το αίτημα του κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ανδρέα του 

Κωνσταντίνου και εισηγείται τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ με 
ρυθμιστική πινακίδα ρ-71 επί της οδού Αριστοτέλους 7, σε χώρο που θα 

υποδείξουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου. Η δαπάνη για την 
προμήθεια – τοποθέτηση της πινακίδας και η διαγράμμιση για τον 

καθορισμό της θέσης θα βαρύνει τον Δήμο Αμυνταίου. 

Γ. Εισηγείται τη μετακίνηση της θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ που βρίσκεται 
έμπροσθεν του καταστήματος ΕΛΤΑ Αμυνταίου, και την τοποθέτησή της σε 

απόσταση πέντε (5) μέτρων από τη γωνία του τετραγώνου, υπό τις οδηγίες 
των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2018 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 
 

       Ο  Πρόεδρος                                                                               Τα Μέλη 

                                                                                1. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α. 
                                                                                2. ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                             3. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ι. 
                                                                                4. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ Σ. 
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