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Έγκριζη Κανονιζμού τορήγηζης θέζεων ηάθμεσζης Οτημάηων
Α.Μ.Ε.Α

ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ, ηνπ έηνπο
2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 19:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο θαη κε
ηειεδηάζθεςε ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 6606/19.08.2022 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο
Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ
παξνπζία δεθανθηώ (18) κειώλ θαη ηελ απνπζία ελλέα (9) κειώλ, όπσο:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ΠΑΡΟΝΣΕ
Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο
Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια
Γεσξγηάδεο Άλζηκνο
Γήκνπ Ησάλλεο
Ειαηίληζεο Αληώληνο
Ηληδέο Ληθόιανο
Ησαλλίδνπ Καξία
Θνξσλίδεο Παύινο
Ιαδαξίδεο Θενιόγνο
Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο
Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο
Παλαγησηίδεο Ησζήθ
αββίδεο Παλαγηώηεο
παλίδεο Δπζύκηνο
Σνξνπλίδεο Ησάλλεο
Σζίληζηνο Γεώξγηνο
Φραγκαλής Δημήτριος
Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα
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ΑΠΟΝΣΕ
Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο
Εαπξίδεο Δπζηάζηνο
Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο
Ινύγγνο Εήζεο
Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο
Ραβαλίδεο Χξήζηνο (αζζελήο)
Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο
Θνζκίδεο Παλαγηώηεο
Ρόδε νπιηάλα

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2)
2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο) 3) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο) 4)
Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) 5) Θνηζαθιήο Γεκήηξηνο (Κεγαινρσξίνπ)
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6) Ιεσλίδαο πύξνο (Πξνκαρώλα) 7) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλόθπην).
ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ θιήζεθε
λόκηκα.
Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνύινπ
Δπαγγειία.
Ζ Θα Ρόδε νπιηάλα πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ο θ. Ινύγγνο κπήθε ζην πάλει ηειεδηάζθεςεο θαζπζηεξεκέλα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ελεκέξσζε όηη
είρε πξόβιεκα ζύλδεζεο.
Ο θ. Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ θ. Πξόεδξν ζηελ
αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο όηη έρεη πξόβιεκα ζύλδεζεο ζην πάλει ηεο
ηειεδηάζθεςεο.
Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο πξηλ από ηε
ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σν 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Γήκαξρνο θαη είπε
όηη κε ηε κε αξηζκ. 13/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ,
εγθξίζεθε ν Θαλνληζκόο ρνξήγεζεο ζέζεσλ ηάζκεπζεο Ορεκάησλ Α.Κ.Δ.Α.
Κε ηνλ παξαπάλσ Θαλνληζκό πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνύρνη ησλ ζέζεσλ
ζηάζκεπζεο ΑΚΔΑ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ θαη ε
δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο από ην Γήκν.
Αθνύ νινθιεξώζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην
ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ Θαλνληζκνύ ρνξήγεζεο
ζέζεσλ ηάζκεπζεο Ορεκάησλ Α.Κ.Δ.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Αθνύ έιαβε ππόςε:
 ηε κε αξηζκ. 13/2022 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο,
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 1α4 ηνπ λ. 3463/2006
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1(βε) ηνπ λ. 3852/2010, κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε
Ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τον Θαλνληζκό ρνξήγεζεο ζέζεσλ ηάζκεπζεο Ορεκάησλ Α.Κ.Δ.Α., σο
αθνινύζσο :

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΩΝ ΘΔΔΩΝ
ΣΑΘΜΔΤΗ ΑΜΔΑ
Α. ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ
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Θέζε ζηάζµεπζεο ΑΜΔΑ δηθαηνύληαη όζνη αλήθνπλ ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα:
1) Ν. 490/76 Άξζξν 1 (ΦΔΚ 331 Α'): Αλάπεξνη Έιιελεο µεηαλάζηεο θαη εξγάηεο εμσηεξηθνύ
πνπ ιόγσ ηεο θύζεο ηεο αλαπεξίαο ηνπο παξαθσιύεηαη ε βάδηζε.
2) Ν. 1798/88 Άξζξν 16 (ΦΔΚ 166 Α'): Αλάπεξνη Έιιελεο πνιίηεο πνπ έρνπλ : πιήξε
παξάιπζε ησλ θάησ ή άλσ άθξσλ ή αµθνηεξόπιεπξν αθξσηεξηαζµό απηώλ ζνβαξή θηλεηηθή
αλαπεξία :
Α) ηνπ ελόο ή θαη ησλ δύν θάησ άθξσλ µε πνζνζηό αλαπεξίαο ζπλνιηθά όρη µηθξόηεξν ηνπ
67%.
Β) ηνπ ελόο ή θαη ησλ δύν άθξσλ µε ζπµµεηνρή θηλεηηθήο αλαπεξίαο ηνπ ελόο ή θαη ησλ δύν
άλσ άθξσλ, µε πνζνζηό αλαπεξίαο ζπλνιηθά όρη µηθξόηεξν ηνπ 67% από ηα νπνία ηα 40%
ηνπιάρηζηνλ από ην έλα θάησ άθξν.
Γ) νιηθή ηύθισζε θαη ζηα δύν µάηηα µε πνζνζηό αλαπεξίαο 100%
3) Ν. 1882/90 Άξζξν 23 (ΦΔΚ 43 Α'): Αλάπεξνη Έιιελεο πνιίηεο :
Α) λνεηηθά θαζπζηεξεµέλνη µε δείθηε λνεµνζύλεο θάησ ηνπ 40% πάζρνληεο από απηηζµό
ζπλνδεπόµελν από επηιεπηηθέο θξίζεηο
Β) έρνληεο πλεπµαηηθή θαζπζηέξεζε ή νξγαληθό ςπρνζύλδξνµν µε ζπλνιηθό πνζνζηό
αλαπεξίαο από 67% θαη άλσ θαη είλαη αλίθαλνη γηα εξγαζία
Γ) πάζρνληεο από µεζνγεηαθή αλαηµία
∆) πάζρνληεο από λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ
Δ) πάζρνληεο από αηµνξξνθηιία
4) Ν. 2227/94 (ΦΔΚ 129 Α'): Αλάπεξνη πνιίηεο Κ - Μ ηεο Δ.Δ. πνπ εµπίπηνπλ ζε µία από ηηο
ππ’ αξ. 2 θαη 3 αλαθεξόµελεο θαηεγνξίεο.

Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :
1) Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνµέλνπ (ππνβάιιεηαη ζηνλ ∆ήµν)
2) Πξόζθαηε γλσµάηεπζε ΚΔΠΑ από ηελ νπνία ζα απνδεηθλύεηαη ην είδνο θαη ην πνζνζηό
αλαπεξίαο.
3) ∆ειηίν ηάζµεπζεο ΑΜΔΑ (Υνξήγεζε από Τπεξεζία Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ).
4) Φσηνηππία ηαπηόηεηαο ελδηαθεξνµέλνπ.
5) Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο νρήµαηνο.
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6) Φσηνηππία δηπιώµαηνο νδήγεζεο.
7) Φσηναληίγξαθν ζπµβνιαίνπ ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ µηζζσηεξίνπ ζπµβνιαίνπ ζε
πεξίπησζε ελνηθίαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόµελνο θηινμελείηαη από ζπγγεληθό
πξόζσπν ζα ππνβάιιεη ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86.
8) Τπεύζπλε δήισζε µνλίµνπ θαηνηθίαο
9) Πξόζθαηνο ινγαξηαζµόο ∆ΔΚΟ (π.ρ. ∆ΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤ∆ΑΠ).
10) Τπεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειώλεηαη όηη ν ελδηαθεξόµελνο δελ δηαζέηεη ζέζε
ζηάζµεπζεο ζε πξαζηά, ππισηή ή θιεηζηό ρώξν ζηάζµεπζεο ή αθάιππην ρώξν ηεο νηθίαο
ηνπ.
11) Τπεύζπλε δήισζε ζηελνύ ζπγγεληθνύ πξνζώπνπ ηνπ ΑΜΔΑ µε ηελ νπνία ζα
αλαιαµβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεµεξώλεη ην δήµν όηαλ ην ΑΜΔΑ δελ ζα έρεη πιένλ
αλάγθε ηε ζέζε ζηάζµεπζεο.

Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ ΣΗ ΘΔΗ ΣΑΘΜΔΤΗ ΑΜΔΑ
Ο ελδηαθεξόµελνο ζα θαηαζέηεη αίηεζε ζην ∆ήµν ζπλνδεπόµελε µε ηα αλσηέξσ
απαηηνύµελα δηθαηνινγεηηθά. Αθνύ εμεηαζηεί ε πιεξόηεηα θαη ε λνµηµόηεηα ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ από ηα αξµόδηα ηµήµαηα ηεο Κνηλσληθήο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
αληίζηνηρα, θαηόπηλ απηνςίαο αξµνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ζρεηηθήο
ηερληθήο έθζεζεο, ζα εηζάγεηαη ην ζέµα γηα ιήςε απόθαζεο από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο ζρεηηθά µε ηελ έγθξηζε ή όρη ηεο ζέζεο ΑΜΔΑ.
Αίηεζε πνπ δελ ζα πιεξνί ηνπο αλσηέξσ όξνπο δελ ζα γίλεηαη δεθηή από ηελ
Τπεξεζία.
Σν ∆εµνηηθό πµβνύιην ζα ιαµβάλεη ηελ ηειηθή απόθαζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη
όηη αλαθαιείηαη απηνδηθαίσο εθ’ όζνλ δελ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα
ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε.
Ζ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο ζα έρεη ηζρύ όζε θαη ε ηζρύο ηεο Γλσµάηεπζεο ΚΔΠΑ θαη
όηαλ απηή ιήγεη ζα πξέπεη λα θαηαηίζεηαη λέα ζε ηζρύ, εηδάιισο ζα θαηαξγείηαη ε ζέζε. Όηαλ
ε γλσµάηεπζε ηζρύεη δηα βίνπ ηόηε µεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο ν θαηέρσλ ηε ζέζε ζα
πξέπεη λα ελεµεξώλεη εγγξάθσο ηνλ ∆ήµν όηη όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεη πξνζθνµίζεη
θαηά ηελ αξρηθή ηνπ αίηεζε βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαη όηη αθόµε έρεη αλάγθε ηελ
παξαρσξεζείζα ζέζε.
Ζ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα ελεµεξώλεηαη γηα θάζε µεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ, όπσο
αξηζµόο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ, αιιαγή δηεύζπλζεο θ.ι.π.
4

ΑΔΑ: 6Τ8ΟΩ1Υ-1ΗΨ

Ζ πξνµήζεηα θαη πινπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ζήµαλζεο ζα γίλεηαη από ηνλ
ελδηαθεξόµελν θαηόπηλ πξνδηαγξαθώλ νη νπνίεο ζα δίλνληαη από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ
∆ήµνπ.
ε πεξίπησζε πνπ νη πξνϋπνζέζεηο µε βάζε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε ε ζέζε
ζηάζµεπζεο παύνπλ λα ηζρύνπλ, ε ζέζε ζηάζµεπζεο ζα αλαθαιείηαη άµεζα ρσξίο λέα
απόθαζε ηνπ ∆εµνηηθνύ πµβνπιίνπ θαη ε ζήµαλζε ζα αθαηξείηαη από Σν Γήκν.
Δθόζνλ δεηείηαη από ηνλ ελδηαθεξόµελν θαη έγθξηζε δεµηνπξγίαο ξάµπαο ΑΜΔΑ επί
ηνπ πεδνδξνµίνπ, απηή ζα ρνξεγείηαη παξάιιεια µε ηε ζέζε ζηάζµεπζεο ζύκθσλα κε απηά
πνπ νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία.
Γηα ιόγνπο ηζνλνµίαο όια ηα απαηηνύµελα έγγξαθα ζα δεηεζνύλ θαη από όζνπο
θαηέρνπλ ήδε ζέζε ζηάζµεπζεο νρεµάησλ ΑΜΔΑ.

Γ. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΚΑΘΔΣΗ ΗΜΑΝΗ ΘΔΗ
ΣΑΘΜΔΤΗ ΑΜΔΑ
Τπνρξέσζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ είλαη ε πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε:
1) Γύν (2) πηλαθίδσλ Ρ-72 (Υώξνο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ζπγθεθξηκέλν όρεκα
αηόκσλ κε αλαπεξία ύζηεξα από εηδηθή άδεηα θαη κε αξηζκό θπθινθνξίαο).

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

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

4) Γύν (2) ζσιήλεο γαιβαληδέ κήθνπο ηξηώλ (3) κέηξσλ θαη δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ
1,5’’.
Σα παξαπάλσ πιηθά ζα είλαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαθόξπθεο
ζήκαλζεο νδώλ.
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Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 109/2022.
Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί :
Ο
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