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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αριθμός Απόφασης: 41/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 9ης /22-9-2017 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα:
«Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Σερίφου 45 της Δ.Κ.
Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση και Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 11/2017 Δ/νσης
Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 08.30΄ π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Πεντέλης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19404/18-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Δημητρίου Στεργίου – Καψάλη, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους
συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών, ήταν παρόντα οκτώ (8)
συνολικά τακτικά μέλη, ήτοι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
(Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)
1. Στεργίου – Καψάλης Δημήτριος, Δήμαρχος,
1. Λίγκας – Καπλάνης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
Πρόεδρος
2. Κεχαγιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος
3. Κολιός Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος
4. Μουαμελετζής Γεώργιος, Τακτικό Μέλος
5. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος
6. Μασμανίδου Αικατερίνη, Τακτικό Μέλος
7. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος
8. Τζουμάκας Κωνσταντίνος, Τακτικό Μέλος
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου κ. Χριστίδης Αναστάσιος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και
Λειτουργιών Πόλης κ. Ξανθάκος Ιωάννης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Τάτση
Κλεοπάτρα.
Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Κουτρελάκου
Κωνσταντίνα.
Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 2ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 13-9-2017 εισήγηση και την υπ’ αριθ.
11/2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Λειτουργιών Πόλης που
έχουν ως εξής:
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμΕΑ επί της οδού ΣΕΡΙΦΟΥ αρ. 45 στη Δ.Κ.
Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Αντικείμενο της εισήγησης είναι η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης για τη μεταφορά ατόμων
με μειωμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ) με την τοποθέτηση της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης
σήμανσης επί της οδού Σερίφου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας στον αρ. 45 στη Δ.Κ. Μελισσίων.
2. Σκοπός είναι:
α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης των μετακινήσεων των
κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
β. Η βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών (κυκλοφορία, στάθμευση) στην περιοχή και η
βελτίωση της προσπελασιμότητας στις γειτονιές.
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γ. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς
και των Ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ).
δ. Η εγκατάσταση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας, της
λειτουργικότητας, της ασφάλειας και την ποιότητας των κοινοχρήστων χώρων.
ε. Η οργάνωση των χώρων ευθύνης του Δήμου.
3. Η χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμΕΑ διέπεται από το παρακάτω νομικό
πλαίσιο:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 82 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006).
γ. Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/02-03-2007) και ισχύει.
δ. Την υπ’ αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β΄/31-12-2009) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ –
«Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
4. Για την υλοποίηση των αναγκαίων ρυθμίσεων απαιτούνται:
α. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης συντάσσει σχετική μελέτη
σήμανσης της οδού.
β. Τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων γνωμοδοτούν και διατυπώνουν τις προτάσεις του
επί των θεμάτων και στη συνέχεια εισηγούνται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
γ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις τυχόν
αναδιατυπώσεις και συμπληρώσεις.
δ. Το Δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει σχετική απόφαση.
ε. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας.
στ. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εφαρμόζουν την απόφαση.
ΣΧΟΛΙΑ
1. Μετά από αυτοψία και έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης επί της οδού Σερίφου
αρ. 45, και σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος, που αναφέρεται και τεκμηριώνει με δικαιολογητικά
(περί πιστοποίησης αναπηρίας) την αναγκαιότητα για άμεση προσβασιμότητα στην ιδιοκτησία επί της
οδού Σερίφου αρ. 45 στη Δ.Κ. Μελισσίων, καθώς και για την άμεση και έκτακτη μεταφορά ανηλίκου
ατόμου με ειδικές ανάγκες με όχημα ταξί ή οχήματα έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα), προτείνεται η
παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα M.E. και η χωροθέτησή της επί της οδού
ΣΕΡΙΦΟΥ αρ. 45.
2. Στη συγκεκριμένη θέση θα μπορούν θα σταθμεύουν μόνο τα οχήματα (ταξί, ασθενοφόρα
κλπ.) για τη μεταφορά ατόμου με ειδικές ανάγκες.
3. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επί της οδού θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 11/2017 μελέτη – τεχνική περιγραφή, η οποία συνοδεύει την εισήγηση.
4. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στο τοπικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου
Πεντέλης και δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης,
δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς και συνεπώς δεν απαιτείται σύμφωνη
γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).
5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών και τη διαγράμμιση εκτιμάται
σε 79,91€ (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τη σύμβαση προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης και
διαγραμμίσεων οδικού δικτύου για το έτος 2017 και συγκεκριμένα από τους Κ.Α. 30-7135.012
(Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης), Κ.Α.30-7135.007 (Προμήθεια μεταλλικών ιστών
στήριξης) και Κ.Α.30-6263.005 (Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου), και δεν θα επιβαρύνει
επιπλέον τον προϋπολογισμό του Δήμου.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Εισηγούμαστε την έγκριση των προτεινόμενων στην παρ. 1.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.Μ. 11/2017)
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑμΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ (αρ. 45)
ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1.
Αντικείμενο
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται κατόπιν εντολής του Δημάρχου κ. Δημήτριου Στεργίου – Καψάλη και
σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 18548/7-9-2017 αιτήματος, και αφορά στη χωροθέτηση θέσης
στάθμευσης οχημάτων για τη μεταφορά ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ) με την τοποθέτηση
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της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης επί της οδού Σερίφου έμπροσθεν της
ιδιοκτησίας στον αρ. 45 στη Δ.Κ. Μελισσίων.
2. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι:
α. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου εξυπηρέτησης των μετακινήσεων των
κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.
β. Η βελτιστοποίηση του συστήματος μεταφορών (κυκλοφορία, στάθμευση) στην περιοχή και η
βελτίωση της προσπελασιμότητας στις γειτονιές.
γ. Η ασφάλεια και η προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και των
Ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ).
δ. Η εγκατάσταση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας, της
λειτουργικότητας, της ασφάλειας και την ποιότητας των κοινοχρήστων χώρων.
ε. Η οργάνωση των χώρων ευθύνης του Δήμου.
3. Πρόταση
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 73 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 82 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006).
γ) Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007
(ΦΕΚ 50/Α/02-03-2007) και ισχύει.
δ) Την υπ’ αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621Β΄/31-12-2009) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ – «Ειδικές
ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
ε) Την υπ’ αριθμ. 81/2011 Απόφαση Δ.Σ. Πεντέλης, στην οποία ορίζονται τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ.
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, μετά από αυτοψία και έλεγχο των τοπικών συνθηκών
στάθμευσης επί της οδού Σερίφου, και σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος, που αναφέρεται και
τεκμηριώνει με δικαιολογητικά (περί πιστοποίησης αναπηρίας) την αναγκαιότητα για άμεση
προσβασιμότητα στην ιδιοκτησία επί της οδού Σερίφου αρ. 45 στη Δ.Κ. Μελισσίων, καθώς και για την
άμεση και έκτακτη μεταφορά ανηλίκου ατόμου με ειδικές ανάγκες με όχημα ταξί ή οχήματα έκτακτης
ανάγκης (ασθενοφόρα), προτείνει την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κα Μ.E.
kαι τη χωροθέτησή της επί της οδού ΣΕΡΙΦΟΥ αρ. 45.
Συγκεκριμένα, η ενδιαφερομένη προσκόμισε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Ιατρικό πιστοποιητικό
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν διαθέτει θέση στάθμευσης εντός του οικοπέδου ή εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου.
γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
δ) Λογαριασμό τηλεφώνου με δ/νση την οδό Σερίφου 45, 151 27, Μελίσσια.
Η θέση στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ (διαστάσεων 2,00μ. Χ 5,50μ.) θα τοποθετηθεί επί της οδού
ΣΕΡΙΦΟΥ αρ. 45, με κατάλληλη οριζόντια σήμανση (κίτρινη διαγράμμιση) και κατακόρυφη σήμανση
(πινακίδες Ρ-72 με αναγραφόμενο μήνυμα «ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ»).
Η παραχωρούμενη θέση στάθμευσης θα έχει ισχύ για 3,5 έτη, μετά την παρέλευση του διαστήματος
αυτού ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα τα δικαιολογητικά
που είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση είναι σε ισχύ και ότι ακόμα έχει ανάγκη την
παραχωρούμενη θέση.
Θα απαιτηθεί η τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-72 διαστάσεων 45Χ45 εκ., επί δύο (2)
ιστών στήριξης 2 ιντσών ύψους 3,30μ., καθώς και η διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα περίπου 1,5τ.μ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών και τη διαγράμμιση εκτιμάται σε 79,91€
(πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τη σύμβαση προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης και
διαγραμμίσεων οδικού δικτύου για το έτος 2017 και συγκεκριμένα από τους Κ.Α. 30-7135.012
(Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης), Κ.Α.30-7135.007 (Προμήθεια μεταλλικών ιστών
στήριξης) και Κ.Α.30-6263.005 (Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου), και δεν θα επιβαρύνει
επιπλέον τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση
όπως αναλυτικά καταγράφεται στο πρακτικό και αφού έλαβε υπόψη :
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) και ειδικότερα των άρθρων 73 και 94.
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) και ειδικότερα των άρθρων 75, 79 και
82.
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Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2007) και ισχύει.
Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/2014).
Την υπ’ αριθμ. 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β΄/2009) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Την υπ’ αριθμ. 81/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 18548/7-9-2017 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Την υπ’ αριθ. 42/2017 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Μελισσίων.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης με θέμα:
«Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Σερίφου 45 της Δ.Κ.
Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/2017 Τεχνική Έκθεση της
Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης και το σχέδιο που την συνοδεύει,
που προτείνει τα εξής:
Η θέση στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ (διαστάσεων 2,00μ. Χ 5,50μ.) θα τοποθετηθεί επί της
οδού ΣΕΡΙΦΟΥ αρ. 45, με κατάλληλη οριζόντια σήμανση (κίτρινη διαγράμμιση) και
κατακόρυφη σήμανση (πινακίδες Ρ-72 με αναγραφόμενο μήνυμα «ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΜΕΑ»).
Η παραχωρούμενη θέση στάθμευσης θα έχει ισχύ για 3,5 έτη. Μετά την παρέλευση του
διαστήματος αυτού ο κατέχων τη θέση θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο ότι όλα
τα δικαιολογητικά που είχε προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση είναι σε ισχύ και ότι ακόμα
έχει ανάγκη την παραχωρούμενη θέση.
Θα απαιτηθεί η τοποθέτηση δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-72 διαστάσεων 45Χ45 εκ., επί
δύο (2) ιστών στήριξης 2 ιντσών ύψους 3,30μ., καθώς και η διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα
περίπου 1,5τ.μ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών και τη διαγράμμιση εκτιμάται σε
79,91€ (πλέον ΦΠΑ), θα καλυφθεί από τη σύμβαση προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης και
διαγραμμίσεων οδικού δικτύου για το έτος 2017 και συγκεκριμένα από τους Κ.Α. 30-7135.012
(Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης), Κ.Α. 30-7135.007 (Προμήθεια
μεταλλικών ιστών στήριξης) και Κ.Α.30-6263.005 (Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου),
και δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Στη συγκεκριμένη θέση θα μπορούν θα σταθμεύουν μόνο τα οχήματα (ταξί, ασθενοφόρα κλπ.)
για τη μεταφορά ατόμου με ειδικές ανάγκες.
Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επί της οδού θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
11/2017 μελέτη – τεχνική περιγραφή, η οποία συνοδεύει την εισήγηση.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στο τοπικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου
Πεντέλης και δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης,
δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς και συνεπώς δεν απαιτείται σύμφωνη
γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2017
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Στεργίου - Καψάλης

Ακριβές Αντίγραφο
Δήμαρχος
Δημήτριος Στεργίου-Καψάλης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τα Μέλη
Κεχαγιά Δήμητρα
Κολιός Μιχαήλ
Μουαμελετζής Γεώργιος
Παλαιοδήμος Άγγελος
Μασμανίδου Αικατερίνη
Βιλιώτης Ηλίας
Τζουμάκας Κωνσταντίνος

