
 

 

  

 
 
 
 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

        Από το πρακτικό τθσ αρικμ. 12/23-04-2019  τακτικισ  ςυνεδρίαςθσ του Δημοτικοφ Συμβουλίου. 
 

        τισ Μοίρεσ ςιμερα τθν 23-04-2019 θμζρα Σρίτθ το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου ςυνιλκε ςε δθμόςια 
τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ του Διμου, φςτερα από τθν αρικμ. 5044/19-04-

2019 Πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δ.. που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου, και 
επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ αυτοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010, για 
τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτο παρακάτω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.  
        Πριν από τθ ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Πρόεδροσ του Δ.. διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
Δθμοτικϊν υμβοφλων ιταν: 
                     ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                                           ΑΠΟΝΣΕ  

1. Σιτάκθ-Λεονταράκθ Ελζνθ                                                         1.  Σςικνάκθ Αλεξάνδρα 

2. Νικολακάκθσ Ιωάννθσ                                                                 2.  Χουςτουλάκθσ Φανοφριοσ 

3. Μαυράκθσ Γεϊργιοσ                                                                   3.  Σςικνάκθσ Γεϊργιοσ 

4. Κουτεντάκθσ Χαράλαμποσ                                                         4.  Κουκουλάκθσ Ιωάννθσ 

5. Πουλινάκθσ Μνοφςοσ                                                                 5.  Μανιαδάκθσ Ιωάννθσ 

6. Χαριτάκθσ Εμμανουιλ                                                                6.  Κουλεντάκθσ Ιωάννθσ 

7. Γκιαουράκθ-Ματκαιάκθ Παραςκευι                                      7.  Φραγκιαδάκθσ Διονφςιοσ 

8. Ξθρουδάκθσ Ιωάννθσ                                                                  8.  πινκάκθσ Μιχαιλ 

9. Κουρτάκθσ Νικόλαοσ                                                                  9.  Παπουτςάκθσ Νικόλαοσ 

10. Χαλκιαδάκθσ Ζαχαρίασ 

11. Πετρακογιϊργθ-Ανυφαντάκθ Μαρία 

12. Φαςομυτάκθσ Ιωάννθσ 

13. Νικολιδάκθσ Γρθγόριοσ 

14. Καργάκθσ Νικόλαοσ 

15. Κοκαράκθσ Χαρίλαοσ 

16. Καμπουράκθσ άββασ 

17. Μερωνιανάκθσ Γεϊργιοσ 

18. Μανιουδάκθσ Κων/νοσ 

        τθ ςυνεδρίαςθ παρόντεσ ιταν ο Διμαρχοσ, οι Πρόεδροι των Δθμοτικϊν και Σοπικϊν Κοινοτιτων και ο 
γραμματζασ του Διμου Σηεκάκθσ τυλιανόσ για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 

                        Ο Πρόεδροσ φςτερα από τθ διαπίςτωςθ απαρτίασ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και είπε ότι ζχουν προκφψει 
                  ζξι κζματα εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ και ανζλυςε ςτο ςϊμα τουσ λόγουσ του κατεπείγοντοσ.  Σο ςϊμα ενζκρινε το                                                                                                
                  κατεπείγον και αποφαςίςτθκε ομόφωνα να ςυηθτθκοφν. τθ ςυνζχεια ςυηθτικθκαν τα κζματα τθσ θμεριςιασ  
                  διάταξθσ. 
                        

                 Θζμα: 1ον    ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:   Οριοθζτηςη χώρων ςτάθμευςησ ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του 

                 οδοςτρώματοσ τησ οδοφ Καλλζργηδων ςτην είςοδο του 2ου
 Δημοτικοφ Σχολείου Μοιρών. 

    

Αριθμ. Απόφαςησ: 70/2019 

 

Ο Γήκαξρνο. θ. Αξκνπηάθεο Γεώξγηνο εηζεγήζεθε ην  ζέκα θαη είπε: 
 

Ζ  Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εωήο καο έζηεηιε ηελ αξηζκ. 15/2019 απόθαζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ 
ζέκαηνο ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 
 
Λακβάλνληαο ππόςε: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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            Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α72010). 
            Τα άξζξα 79 & 82 ηνπ Ν.3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114/Α708-06-2006). 

            Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2696/1999 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο» (ΦΔΚ 57/Α723- 03-1999), όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3542/2007 (ΦΔΚ 50/Α702-03-2007). 

            Τν Π.Γ. 241/2005 (ΦΔΚ 290/Α730-11-2005) «Θέζπηζε Γειηίνπ Σηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξίεο». 
            Τν κε αξ. πξση. 2847/07-03-2019 έγγξαθν ηνπ Γ/ληή ηνπ 2νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Μνηξώλ. 
            Τελ ππ' αξηζκ. 59/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο & Τερληθώλ Υπεξεζηώλ. 

            Δπί ηνπ ζέκαηνο ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 
 Με ην ππ' αξηζκ. πξση. 2847/07-03-2019 έγγξαθν Γ/ληή ηνπ 2νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Μνηξώλ, δεηήζεθε ε 
νξηνζέηεζε ρώξσλ ζηάζκεπζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία (ΑκεΑ) ζην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηνπ 2νπ

 Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ 
Μνηξώλ. 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ Ν.2696/1999 πεξί Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο: «Ζ θαηαθόξπθε 
θαη νξηδόληηα ζήκαλζε ησλ νδώλ εθηειείηαη κόλν θαηόπηλ ζρεηηθήο κειέηεο. Αξκόδηνη θνξείο γηα ηελ εθπόλεζε ή 
έγθξηζε κειεηώλ εθαξκνγήο, πνπ αθνξνύλ ηελ θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε ησλ νδώλ (πηλαθίδεο θαη 
δηαγξακκίζεηο), θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζήκαλζεο απηήο, είλαη είηε ε Γεληθή Γξακκαηεία 
Γεκόζησλ Έξγσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ είηε νη ππεξεζίεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο είηε νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ηηο ζπληεξνύλ θαηά πεξίπησζε. 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ Ν.2696/1999: «Μέηξα πνπ αθνξνύλ ζηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ζηνλ θαζνξηζκό 
ησλ κνλόδξνκσλ, πνδειαηνδξόκσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ζηελ πξνηεξαηόηεηα νδώλ, ζηελ αιιαγή ηεο 
δηαηνκήο ηνπ νδνζηξώκαηνο ή ηεο νδνύ, ζηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη γεληθά ζηνλ θαζνξηζκό ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκώλ ή 
απαγνξεύζεσλ θπθινθνξίαο ή ζηάζκεπζεο, ιακβάλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε βάζε κειέηεο, 
πνπ έρνπλ εθπνλεζεί από ηηο αξκόδηεο Τερληθέο Υπεξεζίεο ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη απνθάζεηο 
απηέο εγθξίλνληαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Οη παξαπάλσ θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ 
ηελ θπθινθνξία θνηλνπνηνύληαη ζηηο, θαηά ηόπνπο Υπεξεζίεο Τξνραίαο ή ζηηο Αζηπλνκηθέο Υπεξεζίεο πνπ αζθνύλ 
θαζήθνληα Τξνραίαο θαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θπθινθνξίαο ηεο Γεληθή Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ». 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζπλέηαμε κειέηε, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζνύλ ζέζεηο 
ζηάζκεπζεο ΑΜΔΑ επί ηνπ νδνζηξώκαηνο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο ηεο νδνύ Καιιέξγεδσλ ζηελ είζνδν ηνπ 2νπ

 

Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Μνηξώλ. 
 Σύκθσλα κε ην άξζξν 73, παξ.1.Β.λ. ηνπ Ν.3852/2010, ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην ην ζρέδην θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ ησλ άξζξσλ 79 θαη 82 ηνπ Κ.Γ.Κ, 
 Σύκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Κ.Γ.Κ. νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπο 

εθδίδνληαο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε ηηο νπνίεο ζέηνπλ θαλόλεο, 
κεηαμύ άιισλ, γηα ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ησλ κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ 
πξνζδηνξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ, θαζώο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 
ιεηηνπξγία κεηξεηώλ ή εγθαηαζηάζεσλ ξύζκηζεο ηεο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Κ.Γ.Κ. νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ 
θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηε ιεηηνπξγία 
ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, εθδίδνληαη, κεηά πξνεγνύκελε θαηάξηηζε ζρεηηθώλ 
κειεηώλ, νη νπνίεο έρνπλ εθπνλεζεί ή εγθξηζεί από ηηο Τερληθέο Υπεξεζίεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ. 

 Σύκθσλα κε ην ίδην άξζξν νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ ηελ 
θπθινθνξία θνηλνπνηνύληαη ζηηο θαηά ηόπνπο Υπεξεζίεο ηεο Τξνραίαο ή ζηηο Αζηπλνκηθέο Υπεξεζίεο πνπ αζθνύλ 
θαζήθνληα Τξνραίαο, θαζώο θαη ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζησλ Έξγσλ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ Έξγσλ. 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαιείηαη: 

 κνλνδξόκεζε ηεο νδνύ Καιιέξγεδσλ θαηά ηεο ώξεο απηέο, κε ηελ ηνπνζέηεζε θαηαθόξπθε ζήκαλζεο ζηελ είζνδν 
θαη ζηελ έμνδν ηεο νδνύ. Ζ θάζε πηλαθίδα ζα ηνπνζεηεζεί ζε ηζηό ζηήξημεο 2 ηληζώλ ύςνπο 3,30κ. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηεο νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο όπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζθαξίθεκα. 
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΟΡΣΩΗ1-ΓΥΗ



 

 

  

Μεηά από ηα παραπάνω ειζηγούμαι: 

 

     Την  Οριοθέηηζη τώροσ ζηάθμεσζης αηόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί ηοσ οδοζηρώμαηος ηης 
οδού Καλλέργηδων ζηην είζοδο ηοσ 2οσ Δημοηικού ζτολείοσ Μοιρών  .  
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 
                                                  Α π ο θ α ζ ί  ε ι   ο μ ό θ ω ν α 

 
Την  Οριοθέηηζη τώροσ ζηάθμεσζης αηόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί ηοσ οδοζηρώμαηος ηης οδού 
Καλλέργηδων ζηην είζοδο ηοσ 2οσ Δημοηικού ζτολείοσ Μοιρών  .  

  
 
      Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη ωο θαηωηέξω. 
 
                                                       ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟ 
 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  Γ..                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
     ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ                                                              ΜΔΡΩΝΗΑΝΑΚΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 
                                                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

1)Σηηάθε-Λενληαξάθε Διέλε, 2)Μαπξάθεο Γεώξγηνο, 3)Κνπηεληάθεο Υαξάιακπνο, 4)Πνπιηλάθεο 
Μαλνύζνο, 5)Υαξηηάθεο Δκκαλνπήι, 6)Γθηανπξάθε-Μαηζαηάθε Παξαζθεπή, 7)Ξεξνπδάθεο Ηωάλλεο, 
8)Κνπξηάθεο Νηθόιανο, 9)Υαιθηαδάθεο Εαραξίαο, 10)Πεηξαθνγηώξγε-Αλπθαληάθε Μαξία, 
11)Φαζνκπηάθεο Ηωάλλεο, 12)Νηθνιηδάθεο Γξεγόξηνο, 13)Καξγάθεο Νηθόιανο, 14)Κνθαξάθεο 
Υαξίιανο, 15)Κακπνπξάθεο άββαο, 16)Μαληνπδάθεο Κωλ/λνο. 
 
                Αθξηβέο Απόζπαζκα 

                       Ο Πξόεδξνο Γ.. 
 
 
                        ΝΗΚΟΛΑΚΑΚΖ  ΗΩΑΝΝΖ 
 

ΑΔΑ: ΩΟΡΣΩΗ1-ΓΥΗ


