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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Αριθ. Αποφ. 02/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Από το Πρακτικό 01/2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Αμυνταίου 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος πολίτη σχετικά με ορισμό θέσεων στάθμευσης 
ΑΜΕΑ σε δημοτικές οδούς. 

 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 13:00 μ. το Δ/Σ της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/11-03-
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
19452/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον σε σύνολο επτά 
(7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (7) ήτοι:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

2. ΓΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ  

3. ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ  

4. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

5. ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  

6. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου Γκερσάνης 
Αθανάσιος για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την από 25-01-2022 εισήγηση του 
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Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής: 

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι: 

Σχετικά με το αίτημα για την κατασκευή θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ 
πλησίον της κατοικίας του κ. Τζήγα Παρίση, προέκυψαν τα εξής:  

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. 11891/05-08-2021 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 στην οδό 
Μοναστηρίου 15 στο Αμύνταιο. Στο σημείο εκείνο δεν υφίσταται χώρος 
στάθμευσης, επομένως θα πρέπει να κατασκευαστεί.  Θα πρέπει να γίνουν 
εργασίες διαμόρφωσης θέσης στάθμευσης στο πεζοδρόμιο, έξω από την 
οικία του αιτούντος έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα.   

Για να δημιουργηθεί η θέση στάθμευσης θα γίνει καθαίρεση του 
υφιστάμενου πεζοδρομίου, πλάτους 0, 70 μ. και μήκους 7,00 μ.. Θα γίνει 
κατάλληλη διαμόρφωση πεζοδρομίου και κατασκευή ράμπας, για την εύκολη 
πρόσβαση του αιτούντα με το αμαξίδιο στην οικία του. 

Επειδή προσκομίσθηκε και η γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης 
αναπηρίας,  μπορεί να χορηγηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί του 
προαναφερόμενου σημείου.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η έγκριση του σχετικού 
αιτήματος του κ. Τζήγα Παρίση. 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 και τις εργασίες καθαίρεσης πεζοδρομίου και 
κατασκευής της θέσης στάθμευσης θα βαρύνει τον Δήμο Αμυνταίου και  

 η παραχώρηση να ισχύσει για δύο έτη. Η ανανέωση της ισχύος να γίνεται 
ανά διετία μετά από προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών στον 
Δήμο.  
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              Ρυθμιστική πινακίδα Ρ72 

 

Μετά τα παραπάνω καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γνωμοδοτήσει 
προς το Δημοτικό συμβούλιο σχετικά.   

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη της: 

1. Την με αριθ. πρωτ. 11891/05-08-2021 αίτηση του κ. Τζήγα Παρίση του 
Παντελεήμων 

2. Την από 25-01-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. 
Αμυνταίου  

Α Π Ο Φ Α ΣΙΖ Ε Ι  

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Να εισηγηθεί – γνωμοδοτήσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του 
αιτήματος του κ. Τζήγα Παρίση. 

Εφ’ όσον παραχωρηθεί η θέση στάθμευσης  

 να τοποθετηθεί ρυθμιστική πινακίδα Ρ72 επί του πεζοδρομίου,  

 η δαπάνη για την προμήθεια - τοποθέτηση της πινακίδας, τη διαγράμμιση 
για τον καθορισμό της θέσης και τις εργασίες καθαίρεσης πεζοδρομίου και 
κατασκευής της θέσης στάθμευσης θα βαρύνει τον Δήμο Αμυνταίου και  

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

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Αριθμός Πινακίδας 
Αυτοκινήτου 
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Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

  ΓΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 

  ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΚΙΟΣΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΑΠΑΡΔΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

  ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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