
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΘΚΟΤ ΣΗ ΑΡΘΘΜ. 6/2020 
ΤΝΕΔΡΘΑΗ ΣΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο αξηζ. 6εο/2020 ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 
Απιθμόρ απόθαζηρ  58/2020         

ΠΕΡΘΛΗΨΗ: Έγκπιζη Κανονιζηικήρ Απόθαζηρ για ηη 
διαμόπθωζη, οπιοθέηηζη και παπασώπηζη 
αποκλειζηικήρ ζηάθμεςζηρ ζε ζημεία ηηρ Πόληρ 
οσημάηων Α.Μ.Ε.Α. 

 
 ηε Μπηηιήλε, ζήκεξα 21 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 κ.κ., ζπλήιζε ζε δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε ζε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζηελ νδφ Δι. Βεληδέινπ 13-17 ζηε Μπηηιήλε, ε 
Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 21822/16-07-2020 έγγξαθε 
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, πνπ επηδφζεθε θαη δεκνζηεχηεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Ν. 3852/2010, φπσο ηζρχεη. 

Ο Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα έμη (6) ηαθηηθά κέιε θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη νλνκαζηηθά: 

     ΠΑΡΟΝΣΕ 

1. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο, Πξφεδξνο 
2. Βάιεζεο Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο 
3. Γηαλλάθα – Βαζηινχδε Δξηθχιε, ηαθηηθφ κέινο 
4. Γαγθιήο Δπζηξάηηνο, ηαθηηθφ κέινο 
5. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή, ηαθηηθφ κέινο 
6. Βαηφο Ησάλλεο, ηαθηηθφ κέινο 
 

         ΑΠΟΝΣΕ 

1. Βαιάθνο Παλαγηψηεο, ηαθηηθφ κέινο 
2. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο ηαθηηθφ κέινο 
3. Φξαληδέζθνο Μηραήι, ηαθηηθφ κέινο 
 
 
 

 

 ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ε Αλαπιεξψηξηα Πξντζηάκελε ηεο Γ/λζεο 
Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ θ. Οηθνλνκίδνπ Ησάλλα, ν Αλαπιεξσηήο Πξντζηακέλνο ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληψλ, 
Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο θ. Υξήζηνο Καιαθάηεο θαη ν 
Τπαζηπλφκνο Α΄ ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο Μπηηιήλεο θ. Γθαγθαξέιιεο Αληψληνο, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο 
Μπηηιήλεο θ. Κνπδηλφγινπ Αιέθνο 

Ο Πξφεδξνο δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. Καιαθάηε Υξήζην, ν νπνίνο εηζεγείηαη ην ππώηο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ, 
αλαθεξφκελνο ζηην ςπ. απιθμ. 22188/20-07-2020 ειζήγηζη ηος Σμήμαηορ ςγκοινωνιών, Κςκλοθοπίαρ και 
Εγκαηαζηάζεων ηηρ Δ/νζηρ Σεσνικών Τπηπεζιών ηος Δήμος Μςηιλήνηρ, ε νπνία έρεη σο εμήο:  
 
 
«Θέμα: Καλνληζηηθή Απφθαζε γηα ηε δηακφξθσζε, νξηνζέηεζε θαη παξαρψξεζε απνθιεηζηηθήο ζηάζκεπζεο ζε ζεκεία 
ηεο Πφιεο νρεκάησλ Α.Μ.Δ.Α. 
 
      
Έτονηας σπόυιν:  

 Σν Ν. 2696/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΦΔΚ 57/Α/23.3.1999)», κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ ηζρχεη ζήκεξα.  

 Σν Π.Γ. 241/24.11.2005 «Θέζπηζε Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο (ΦΔΚ 290/Α/30- 11-2005)», 
ζχκθσλα κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ, ε νπνία 
πξνβιέπεηαη θαη ζε απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα νρήκαηα αηφκσλ κε Αλαπεξία ρψξνπο ζηάζκεπζεο .  

 Σν Ν. 1798/1988 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 16 «Απαιιαγέο πνπ παξέρνληαη ζε αλαπήξνπο (ΦΔΚ 166/Α/1988)», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
 
 
Eιζηγούμαζηε  
ηελ έγθξηζε ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζε γηα ηε δηακφξθσζε, νξηνζέηεζε θαη παξαρψξεζε ζέζεσλ απνθιεηζηηθήο 
ζηάζκεπζεο ζε ζεκεία ηεο Πφιεο νρεκάησλ Α.Μ.Δ.Α. θνπφο ηεο Καλνληζηηθήο Απφθαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη παξαρψξεζε ζέζεσλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζε ηκήκαηα νδψλ πνπ 
επηηξέπεηαη ε  ζηάζκεπζε, πξνο εμππεξέηεζε ησλ εππαζψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ Α.Μ.Δ.Α. 
 
Αποκλειζηικές Θέζεις ζηάθμεσζης Α.Μ.Ε.Α. 
 
Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ πνπ παξαρσξνχληαη απφ ην Γ. Μπηηιήλεο είλαη αηνκηθέο, γηα εμππεξέηεζε ησλ 
δηθαηνχρσλ ζηελ θαηνηθία θαη θαηά πεξίπησζε (ζε εηδηθέο ζπλζήθεο) ζηελ εξγαζία ηνπο.  
 
 
 
 



Δικαιούτοι Θέζης Σηάθμεσζης ΑΜΕΑ  
 
Οη δηθαηνχρνη-θάηνρνη ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 
241/24-11-2005 (ΦΔΚ 290/Α/30-11-2005), σο ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα: 
 

1. Αλάπεξνη Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ 
Διιάδα, νη νπνίνη :  

 
i. έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ.  
ii. εκθαλίδνπλ ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία (αα) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67% (ββ) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε ζπκκεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο 
ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν άλσ άθξσλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67% απφ ηα νπνία ηα 
40% ηνπιάρηζηνλ απφ ην έλα θάησ άθξν.  

 
2. Σπθινί Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ 

Διιάδα, εθφζνλ έρνπλ νιηθή θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο ηχθισζε, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 100%  
 

3. Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, νη 
νπνίνη:  

 
i. Δίλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 40% ή  
ii. πάζρνπλ απφ απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε, ή 

νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν, νη νπνίνη, εμαηηίαο ησλ παζήζεσλ απηψλ έρνπλ θαηαζηεί αλάπεξνη κε ζπλνιηθφ 
πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% θαη άλσ, είλαη αλίθαλνη γηα εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνεζείαο ή  

iii. πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ή  
iv. πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή είλαη λεθξνπαζείο κεηακνζρεπκέλνη ή ε) πάζρνπλ απφ 

ζπγγελή αηκνξξαγηθή δηάζεζε (αηκνξξνθηιία). 
 
Απαιηούμενα Δικαιολογηηικά  
 

 Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ηνπ ΠΓ 241/2005, ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ.  

 Φσηναληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζε πεξίπησζε 
ελνηθίαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο θηινμελείηαη απφ ζπγγεληθφ πξφζσπν, ζα πξνζθνκίδεηαη 
αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ππεχζπλε δήισζε απηνχ πνπ ηνλ θηινμελεί. Δπηπιένλ απνδεηθηηθφ 
κφληκεο θαηνηθίαο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, θιπ).  

 Αληίγξαθν Άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο (ην νπνίν λα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν 
ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ). 

 Αληίγξαθν Άδεηαο νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ ηνπ παξαπάλσ απηνθηλήηνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην δειηίν 
ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ. Δλαιιαθηηθά αληίγξαθν άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θεδεκφλα ΑΜΔΑ πνπ ιεηηνπξγεί σο 
βαζηθφο εμππεξεηεηήο ηνπ ΑΜΔΑ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ηα θάησζη:  
i. Όηη ν ελδηαθεξφκελνο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δε δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο ζε πξαζηά, ππισηή, 

θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο ή αθάιππην ρψξν ηεο νηθίαο ηνπ. 
ii. Όηη δελ έρεη δεηεζεί ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ην ίδην άηνκν - φρεκα ζε άιιε πεξηνρή.  
iii. Όηη ζα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ρνξήγεζε ηεο ζέζεο γηα ην 

δηάζηεκα παξαρψξεζεο.  
iv. Όηη ε ζέζε ζηάζκεπζεο δελ απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ δηθαηνχρνπ επί δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, δελ έρεη 

θαλέλα δηθαίσκα ρξήζεο ηεο πέξαλ ηεο ζηάζκεπζεο ηνπ δεισζέληνο νρήκαηνο θαη φηη δελ κεηαβηβάδεηαη ζε 
ηξίηνπο.  

v. Όηη έιαβε γλψζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ε Σερληθή Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαξγήζεη, λα κεηαθέξεη ή λα 
ηξνπνπνηήζεη ηε ζέζε, γηα ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ Γεκνηψλ. 

 
Διαδικαζία τορήγηζης θέζης 
 

 Ο ελδηαθεξφκελνο (δηθαηνχρνο ή άιιν άηνκν πξνο εμππεξέηεζή ηνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Γειηίν ηάζκεπζεο 
ΑΜΔΑ) θαηαζέηεη αίηεζε ζην Γήκν, ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά.  

 Σν Σκήκα Κπθινθνξίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο εμεηάδεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο φηη δελ πιεξνί ηνπο 
φξνπο ηεο παξαρψξεζεο θαη δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ, κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο, 
πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί ην αίηεκά ηνπ.  

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε ηερληθή ππεξεζία δηελεξγεί απηνςία πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαγξάςεη ηηο ηπρφλ δεζκεχζεηο ζηάζκεπζεο, ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζην ΟΣ θαη ζηα 
φκνξα πνπ δηακέλεη ην ΑΜΔΑ . Αλ θξηζεί φηη ε κειεηψκελε ζέζε εκπνδίδεη ηε δηέιεπζε άιισλ επάισησλ 
ρξεζηψλ ή ηελ νκαιή δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ζα κειεηάηαη ε βέιηηζηε ιχζε θαη ζα ελεκεξψλεηαη 
ν δηθαηνχρνο γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο.  



 Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ε Σερληθή Τπεξεζία εηζεγείηαη γηα ιήςε απφθαζε απφ ηελ ΔΠΕ 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαρψξεζεο (3 ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε). ηελ απφθαζε 
αλαθέξεηαη επίζεο φηη κεηά ηε ιήμε ηνπ Γειηίνπ ε παξαρψξεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο παχεη λα 
ηζρχεη ή δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη κε εθ λένπ θαηάζεζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ πηζηνπνηνχλ φιεο 
ηηο αξρηθέο πξνυπνζέζεηο.  

 Δθφζνλ ε παξαρψξεζε Θέζεο ηάζκεπζεο γίλεηαη ζε δξφκν ηνπ Β.Ο.Γ. ή πξσηεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ ε 
απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο ζα απνζηέιιεηαη κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Κπθινθνξίαο ζηε Γ/λζε Οδηθψλ 
Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα έγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 
Αζηπλνκηθή Απφθαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ ΚΟΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο ηεο ζέζεο απφ ηελ ΔΠΕ, ηελ έγθξηζε ηεο απφ ην Γ ηνπ Γήκνπ 
Μπηηιήλεο θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ ΓΓΑΓ, ην Σκήκα Κπθινθνξίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν ν νπνίνο νθείιεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο, λα πξνκεζεπηεί ηα πιηθά θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα δίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 
πξνρσξεί ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
Διαζηάζεις-Προδιαγραθές θέζης 
 
Οη απνθιεηζηηθέο ζέζεηο ΑκεΑ έρνπλ δηαζηάζεηο 5.00Υ3.50 κέηξα (κε ηε κεγάιε πιεπξά παξάιιειε ζην πεδνδξφκην) ή 
αλ δελ είλαη εθηθηφ 5.00Υ3.00 κέηξα. Όηαλ ν δηθαηνχρνο εμππεξεηείηαη απφ φρεκα ηχπνπ βαλ κε ξάκπα, νη δηαζηάζεηο 
ηεο ζέζεο είλαη 4.50Υ6.60 κέηξα. Οη ζέζεηο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην νδφζηξσκα κε θίηξηλε δηαγξάκκηζε θαη ην δηεζλέο 
ζχκβνιν πξφζβαζεο ζην θέληξν. Ζ θάζεηε ζήκαλζε γίλεηαη κε πηλαθίδεο P-72, Πξ-4α (Αξρή ηζρχνο πηλαθίδαο) θαη Πξ-
4γ (Σέινο ηζρχνο πηλαθίδαο).  
 
Τετνικές Προδιαγραθές Κάθεηης Σήμανζης Θέζης Σηάθμεσζης ΑΜΕΑ 
 
Τπνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είλαη ε πξνκήζεηα: 
 

1. Γχν (2) πηλαθίδσλ Ρ-72 (Υψξνο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν φρεκα αηφκσλ κε αλαπεξία 
χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο).   

 
 

2. Μία (1) πηλαθίδα Πξ-4α (Αξρή ηζρχνο πηλαθίδαο Ρ-72 πνπ ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ).  

     
 

3. Μία (1) πηλαθίδα Πξ-4γ (Σέινο ηζρχνο πηλαθίδαο Ρ-72 πνπ ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ).  

     
 

4. Γχν (2) ζσιήλεο γαιβαληδέ κήθνπο ηξηψλ (3) κέηξσλ θαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 1,5’’.  
 
Σα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαθφξπθεο 
ζήκαλζεο νδψλ. 
 
 
Λοιποί όροι παρατώρηζης θέζης 
 

 Ζ παξαρψξεζε ηεο ζέζεο ηζρχεη γηα 3 έηε. Όηαλ ιήμεη ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ή ηα 3 έηε ηεο 
παξαρψξεζεο ή εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε ε ζέζε, ηφηε απηή θαηαξγείηαη θαη 
επαλεμεηάδεηαη εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη λέα αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δθφζνλ ε λέα αίηεζε 
ππνβιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κε ηα πιήξε δηθαηνινγεηηθά, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
απφ ηε ιήμε ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο ή ηεο ηξηεηίαο, ε πθηζηάκελε ζήκαλζε ζα δηαηεξείηαη κέρξη ηελ 
έθδνζε ηεο λέαο απφθαζεο.  

 Ο δηθαηνχρνο ή νη νηθείνη ζπγγελείο ηνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ην Γήκν γηα θάζε κεηαβνιή 
ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ - δηθαηνινγεηηθψλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο ελεκεξσζεί εγγξάθσο απφ ηνλ δηθαηνχρν φηη νη πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηελ 
νπνία ρνξεγήζεθε ε ζέζε ζηάζκεπζεο έρνπλ εθιείςεη ή φηη δελ γίλεηαη πιένλ ρξήζε ηεο ζέζεο, ε 
παξαρψξεζε παχεη λα ηζρχεη θαη ε ζήκαλζε ζα αθαηξείηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQjrbT1tvqAhVDtXEKHUnFBM0QBSgAegQIFRAp


 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ αληαπνθξηζεί ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαρψξεζεο, ε 
Τπεξεζία ζα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο ηεο 
ζέζεο.  

 Δθφζνλ δεηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη έγθξηζε δεκηνπξγίαο ξάκπαο ΑΜΔΑ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, 
απηή ζα ρνξεγείηαη παξάιιεια κε ηε ζέζε ζηάζκεπζεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο ηεο 
Σερληθήο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ήδε παξαρσξεζείζεο ζέζεηο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
παξφληα θαλνληζκνχ (έρνπλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζε ηζρχ), ζα δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ε 
έγγξαθε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ 
αίηεζε βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη φηη έρεη αθφκε αλάγθε ηελ παξαρσξεζείζα ζέζε, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν 
θάθεινο παξαρψξεζεο ρσξίο λα εθδνζεί λέα απφθαζε. 

 ε πεξίπησζε έξγσλ αλάπιαζεο, θπθινθνξηαθήο αλαδηνξγάλσζεο, αλαζεψξεζεο κειεηψλ, ζχληαμεο 
λέσλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, ε ζέζε ζα κπνξεί λα θαηαξγείηαη, λα κεηαθέξεηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη, γηα ηε 
βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. 

 Γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο ζα επαλεμεηαζηνχλ φιεο νη παξαρσξεζείζεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 
θιεζνχλ φινη νη δηθαηνχρνη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληφο εχινγνπ 
ρξφλνπ (έλαο κήλαο απφ ηελ εηδνπνίεζε), ψζηε λα εθδνζνχλ νη αληίζηνηρεο λέεο παξαρσξήζεηο. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη ήδε παξαρσξεζείζεο ζέζεηο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ 
(έρνπλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζε ηζρχ), ζα δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ε έγγξαθε δήισζε ηνπ 
δηθαηνχρνπ φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε βξίζθνληαη ζε ηζρχ 
θαη φηη έρεη αθφκε αλάγθε ηελ παξαρσξεζείζα ζέζε, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο παξαρψξεζεο 
ρσξίο λα εθδνζεί λέα απφθαζε. 

 
 
                                                                  Ζ Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε Γ/λζεο  
                                                                  Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο                                                                                
   
 
 
                                                                                 Γέζπνηλα Μαθξή  
                                                                       Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ». 
 

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεη ην ζρέδην ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ.  

 ην ζεκείν απηφ ν θ. Βαηφο Ησάλλεο πξνηείλεη λα πξνζηεζεί ζηελ παξάγξαθν «Λνηπνί φξνη παξαρψξεζεο 
ζέζεο» ηνπ Καλνληζκνχ «Αλ εθιείςνπλ νη ιφγνη παξαρψξεζεο ηεο ζέζεο, ν δηθαηνχρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ψζηε λα πξνβεί ζηελ αθαίξεζε ηεο ζήκαλζεο.» 

 

Η Επιηποπή Ποιόηηηαρ Ζωήρ, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη αθνχ έιαβε ππφςε:  

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.3852/2010,  

2.Σελ ππ. αξηζκ. 22188/20-07-2020 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο πγθνηλσληψλ, Κπθινθνξίαο θαη Δγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο 

 3.Σε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σξνραίαο 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Ειζηγείηαι ζηο Δημοηικό ςμβούλιο Μςηιλήνηρ ηην έγκπιζη ηηρ Κανονιζηικήρ Απόθαζηρ για ηη 
διαμόπθωζη, οπιοθέηηζη και παπασώπηζη αποκλειζηικήρ ζηάθμεςζηρ ζε ζημεία ηηρ Πόληρ οσημάηων 
Α.Μ.Ε.Α. 

Αποκλειζηικέρ Θέζειρ ζηάθμεςζηρ Α.Μ.Ε.Α. 

Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ πνπ παξαρσξνχληαη απφ ην Γ. Μπηηιήλεο είλαη αηνκηθέο, γηα εμππεξέηεζε ησλ 

δηθαηνχρσλ ζηελ θαηνηθία θαη θαηά πεξίπησζε (ζε εηδηθέο ζπλζήθεο) ζηελ εξγαζία ηνπο.  

 

Δικαιούσοι Θέζηρ ηάθμεςζηρ ΑΜΕΑ  

Οη δηθαηνχρνη-θάηνρνη ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΠΓ 

241/24-11-2005 (ΦΔΚ 290/Α/30-11-2005), σο ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα: 

 

1. Αλάπεξνη Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ 

Διιάδα, νη νπνίνη :  

 



i) έρνπλ πιήξε παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή ακθνηεξφπιεπξν αθξσηεξηαζκφ απηψλ.  

ii) εκθαλίδνπλ ζνβαξή θηλεηηθή αλαπεξία (αα) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά 

φρη κηθξφηεξν ηνπ 67% (ββ) ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν θάησ άθξσλ κε ζπκκεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ ελφο ή θαη ησλ 

δχν άλσ άθξσλ, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ζπλνιηθά φρη κηθξφηεξν ηνπ 67% απφ ηα νπνία ηα 40% ηνπιάρηζηνλ απφ ην 

έλα θάησ άθξν.  

 

2. Σπθινί Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ 

Διιάδα, εθφζνλ έρνπλ νιηθή θαη απφ ηνπο δχν νθζαικνχο ηχθισζε, κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 100%  

 

3. Έιιελεο πνιίηεο θαη πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε θαηνηθία ζηελ Διιάδα, 

νη νπνίνη:  

 

i) Δίλαη λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνη κε δείθηε λνεκνζχλεο θάησ ηνπ 40% ή  

ii) πάζρνπλ απφ απηηζκφ, εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε, ή νξγαληθφ 

ςπρνζχλδξνκν, νη νπνίνη, εμαηηίαο ησλ παζήζεσλ απηψλ έρνπλ θαηαζηεί αλάπεξνη κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ αλαπεξίαο 

απφ 67% θαη άλσ, είλαη αλίθαλνη γηα εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνεζείαο ή  

iii) πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ή  

iv) πάζρνπλ απφ λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ ή είλαη λεθξνπαζείο κεηακνζρεπκέλνη ή ε) πάζρνπλ απφ 

ζπγγελή αηκνξξαγηθή δηάζεζε (αηκνξξνθηιία). 

 

Απαιηούμενα Δικαιολογηηικά  

 

 Αληίγξαθν ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ηνπ ΠΓ 241/2005, ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ.  

 Φσηναληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζε πεξίπησζε 

ελνηθίαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο θηινμελείηαη απφ ζπγγεληθφ πξφζσπν, ζα πξνζθνκίδεηαη 

αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ππεχζπλε δήισζε απηνχ πνπ ηνλ θηινμελεί. Δπηπιένλ απνδεηθηηθφ 

κφληκεο θαηνηθίαο (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, θιπ).  

 Αληίγξαθν Άδεηαο θπθινθνξίαο νρήκαηνο (ην νπνίν λα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν 

ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ). 

 Αληίγξαθν Άδεηαο νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ ηνπ παξαπάλσ απηνθηλήηνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην δειηίν 

ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ. Δλαιιαθηηθά αληίγξαθν άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θεδεκφλα ΑΜΔΑ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

βαζηθφο εμππεξεηεηήο ηνπ ΑΜΔΑ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ ζηελ νπνία λα δειψλνληαη ηα θάησζη:  

i) Όηη ν ελδηαθεξφκελνο ή άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δε δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο ζε πξαζηά, ππισηή, θιεηζηφ 

ρψξν ζηάζκεπζεο ή αθάιππην ρψξν ηεο νηθίαο ηνπ. 

ii) Όηη δελ έρεη δεηεζεί ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ην ίδην άηνκν - φρεκα ζε άιιε πεξηνρή.  

iii) Όηη ζα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ρνξήγεζε ηεο ζέζεο γηα ην 

δηάζηεκα παξαρψξεζεο.  

iv) Όηη ε ζέζε ζηάζκεπζεο δελ απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ δηθαηνχρνπ επί δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ρψξνπ, δελ έρεη θαλέλα 

δηθαίσκα ρξήζεο ηεο πέξαλ ηεο ζηάζκεπζεο ηνπ δεισζέληνο νρήκαηνο θαη φηη δελ κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηνπο.  

v) Όηη έιαβε γλψζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ε Σερληθή Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαξγήζεη, λα κεηαθέξεη ή λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε ζέζε, γηα ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ Γεκνηψλ. 

 

 



Διαδικαζία σοπήγηζηρ θέζηρ 

 

 Ο ελδηαθεξφκελνο (δηθαηνχρνο ή άιιν άηνκν πξνο εμππεξέηεζή ηνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Γειηίν 

ηάζκεπζεο ΑΜΔΑ) θαηαζέηεη αίηεζε ζην Γήκν, ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά.  

 Σν Σκήκα Κπθινθνξίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο εμεηάδεη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ελδηαθεξφκελνο φηη δελ πιεξνί ηνπο 

φξνπο ηεο παξαρψξεζεο θαη δεηείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ θαθέινπ, κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο αίηεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί ην αίηεκά ηνπ.  

 Όηαλ νινθιεξσζεί ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε ηερληθή ππεξεζία δηελεξγεί απηνςία πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξάςεη ηηο ηπρφλ δεζκεχζεηο ζηάζκεπζεο, ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζην ΟΣ θαη ζηα 

φκνξα πνπ δηακέλεη ην ΑΜΔΑ . Αλ θξηζεί φηη ε κειεηψκελε ζέζε εκπνδίδεη ηε δηέιεπζε άιισλ επάισησλ 

ρξεζηψλ ή ηελ νκαιή δηέιεπζε νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο ζα κειεηάηαη ε βέιηηζηε ιχζε θαη ζα 

ελεκεξψλεηαη ν δηθαηνχρνο γηα ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο.  

 Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ε Σερληθή Τπεξεζία εηζεγείηαη γηα ιήςε απφθαζε απφ ηελ ΔΠΕ 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαρψξεζεο (3 ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε). ηελ απφθαζε 

αλαθέξεηαη επίζεο φηη κεηά ηε ιήμε ηνπ Γειηίνπ ε παξαρψξεζε απνθιεηζηηθήο ζέζεο ζηάζκεπζεο παχεη λα 

ηζρχεη ή δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη κε εθ λένπ θαηάζεζε ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ πηζηνπνηνχλ φιεο 

ηηο αξρηθέο πξνυπνζέζεηο.  

 Δθφζνλ ε παξαρψξεζε Θέζεο ηάζκεπζεο γίλεηαη ζε δξφκν ηνπ Β.Ο.Γ. ή πξσηεχνληνο εζληθνχ δηθηχνπ ε 

απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο ζα απνζηέιιεηαη κε επζχλε ηνπ Σκήκαηνο Κπθινθνξίαο ζηε Γ/λζε Οδηθψλ 

Τπνδνκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα έγθξηζε πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί 

Αζηπλνκηθή Απφθαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ ΚΟΚ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

 Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο ηεο ζέζεο απφ ηελ ΔΠΕ, ηελ έγθξηζε ηεο απφ ην Γ ηνπ Γήκνπ 

Μπηηιήλεο θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ ΓΓΑΓ, ην Σκήκα Κπθινθνξίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

ελεκεξψλεη ηνλ δηθαηνχρν ν νπνίνο νθείιεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο, λα πξνκεζεπηεί ηα πιηθά θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα δίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 Με ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ 

πξνρσξεί ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Διαζηάζειρ-Πποδιαγπαθέρ θέζηρ 

 

Οη απνθιεηζηηθέο ζέζεηο ΑκεΑ έρνπλ δηαζηάζεηο 5.00Υ3.50 κέηξα (κε ηε κεγάιε πιεπξά παξάιιειε ζην πεδνδξφκην) ή 

αλ δελ είλαη εθηθηφ 5.00Υ3.00 κέηξα. Όηαλ ν δηθαηνχρνο εμππεξεηείηαη απφ φρεκα ηχπνπ βαλ κε ξάκπα, νη δηαζηάζεηο 

ηεο ζέζεο είλαη 4.50Υ6.60 κέηξα. Οη ζέζεηο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ην νδφζηξσκα κε θίηξηλε δηαγξάκκηζε θαη ην 

δηεζλέο ζχκβνιν πξφζβαζεο ζην θέληξν. Ζ θάζεηε ζήκαλζε γίλεηαη κε πηλαθίδεο P-72, Πξ-4α (Αξρή ηζρχνο 

πηλαθίδαο) θαη Πξ-4γ (Σέινο ηζρχνο πηλαθίδαο).  

 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ Κάθεηηρ ήμανζηρ Θέζηρ ηάθμεςζηρ ΑΜΕΑ 

 

Τπνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ είλαη ε πξνκήζεηα: 

 

1. Γχν (2) πηλαθίδσλ Ρ-72 (Υψξνο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν φρεκα αηφκσλ κε αλαπεξία 

χζηεξα απφ εηδηθή άδεηα θαη κε αξηζκφ θπθινθνξίαο).   

https://www.google.com/search?q=%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1+%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQjrbT1tvqAhVDtXEKHUnFBM0QBSgAegQIFRAp


 

 

2. Μία (1) πηλαθίδα Πξ-4α (Αξρή ηζρχνο πηλαθίδαο Ρ-72 πνπ ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ).  

     

 

3. Μία (1) πηλαθίδα Πξ-4γ (Σέινο ηζρχνο πηλαθίδαο Ρ-72 πνπ ηνπνζεηείηαη θάζεηα πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ).  

     

 

4. Γχν (2) ζσιήλεο γαιβαληδέ κήθνπο ηξηψλ (3) κέηξσλ θαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 1,5’’.  

 

Σα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαθφξπθεο 

ζήκαλζεο νδψλ. 

 

 

Λοιποί όποι παπασώπηζηρ θέζηρ 

 

 Ζ παξαρψξεζε ηεο ζέζεο ηζρχεη γηα 3 έηε. Όηαλ ιήμεη ην Γειηίν ηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ ή ηα 3 έηε ηεο 

παξαρψξεζεο ή εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε ε ζέζε, ηφηε απηή θαηαξγείηαη θαη 

επαλεμεηάδεηαη εθφζνλ πξνζθνκίδεηαη λέα αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δθφζνλ ε λέα αίηεζε 

ππνβιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κε ηα πιήξε δηθαηνινγεηηθά, εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηε ιήμε ηνπ Γειηίνπ ηάζκεπζεο ή ηεο ηξηεηίαο, ε πθηζηάκελε ζήκαλζε ζα δηαηεξείηαη κέρξη ηελ 

έθδνζε ηεο λέαο απφθαζεο.  

 Ο δηθαηνχρνο ή νη νηθείνπ ηνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλζνπλ ην Γήκν γηα θάζε κεηαβνιή ησλ 

ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ - δηθαηνινγεηηθψλ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο ελεκεξσζεί εγγξάθσο απφ ηνλ δηθαηνχρν φηη νη πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηελ 

νπνία ρνξεγήζεθε ε ζέζε ζηάζκεπζεο έρνπλ εθιείςεη ή φηη δελ γίλεηαη πιένλ ρξήζε ηεο ζέζεο, ε 

παξαρψξεζε παχεη λα ηζρχεη θαη ε ζήκαλζε ζα αθαηξείηαη απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ.  

 ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ αληαπνθξηζεί ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαρψξεζεο, ε 

Τπεξεζία ζα εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ αλάθιεζε ηεο απφθαζεο παξαρψξεζεο ηεο 

ζέζεο.  

 Δθφζνλ δεηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη έγθξηζε δεκηνπξγίαο ξάκπαο ΑΜΔΑ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, 

απηή ζα ρνξεγείηαη παξάιιεια κε ηε ζέζε ζηάζκεπζεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ήδε παξαρσξεζείζεο ζέζεηο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

παξφληα θαλνληζκνχ (έρνπλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζε ηζρχ), ζα δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία ε 

έγγξαθε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ 

αίηεζε βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη φηη έρεη αθφκε αλάγθε ηελ παξαρσξεζείζα ζέζε, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν 

θάθεινο παξαρψξεζεο ρσξίο λα εθδνζεί λέα απφθαζε. 

 ε πεξίπησζε έξγσλ αλάπιαζεο, θπθινθνξηαθήο αλαδηνξγάλσζεο, αλαζεψξεζεο κειεηψλ, ζχληαμεο 

λέσλ θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, ε ζέζε ζα κπνξεί λα θαηαξγείηαη, λα κεηαθέξεηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη, γηα 

ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. 



 Γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο ζα επαλεμεηαζηνχλ φιεο νη παξαρσξεζείζεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

ζα θιεζνχλ φινη νη δηθαηνχρνη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ (έλαο κήλαο απφ ηελ εηδνπνίεζε), ψζηε λα εθδνζνχλ νη αληίζηνηρεο λέεο παξαρσξήζεηο. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη ήδε παξαρσξεζείζεο ζέζεηο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληα θαλνληζκνχ 

(έρνπλ πιήξε θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζε ηζρχ), ζα δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ε έγγξαθε δήισζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε βξίζθνληαη ζε ηζρχ 

θαη φηη έρεη αθφκε αλάγθε ηελ παξαρσξεζείζα ζέζε, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο παξαρψξεζεο 

ρσξίο λα εθδνζεί λέα απφθαζε. 

 

  Η απόθαζη αςηή λαμβάνει αύξονηα απιθμό  58/2020. 

   Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο: 
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