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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  15/2018 
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ            

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                        
             Από το πρακτικό της αριθ. 1

ης 
Τακτικής  Συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης. 

Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29  Ιανουαρίου    του έτους 2018  ημέρα   

Δευτέρα      και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την 

αριθμ.    856/25-01-2018  πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει 

επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 και 69  του 

Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και  με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο  Δήμαρχος  κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου                                                

κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα  που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου  27  μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.  

1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 

2 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  2 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ) 

3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ) 

4 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ) 

5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  5 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 

6 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  6 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ) 

7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ  7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ) 

8 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ) 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)  9 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ) 

10 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5

ου
 

θέματος)  10 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ) 

11 ΠΑΥΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 11 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ) 

12 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ     

13 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ     

14 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

15 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     

16 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ      

17 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ     

18 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)     

19 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ     

20 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ      

21 
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αποχώρησε πριν τη συζήτηση 5

ου
 

θέματος)     

        

                           ΑΠΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ  1 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ) 

2 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ  2 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  3 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ) 

4 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  4 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ) 

5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   5 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ ) 

6 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 6 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ) 

    7 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 15/2018 

 

ΘΕΜΑ : «Λήψη κανονιστικής  απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην Δ.Κ. Προσοτσάνης »  

 

  Ο   Πρόεδρος αφού ανέγνωσε το  15
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών του 

σώματος την υπ΄αριθμ.  6/2018  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην οποία συνοπτικά 

 αναφέρθηκαν τα εξής:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο 

δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.. 

Έπειτα από αίτηση του  δημότη και κατοίκου του Δήμου μας παρουσιάζεται η ανάγκη της ψήφισης 

απόφασης σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 29
ης

 Σεπτεμβρίου 1941 στη 

ΔΚ Προσοτσάνης 

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε σχετική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας η οποία έχει 

ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σχετικά με αίτημα Γκάνα Δημήτριου για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 

επί της οδού 29
ης

 Σεπτεμβρίου 1941  

 

         Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ. αριθμ. 15263/7-11-2017 αίτηση του κ. Γκάνα Δημητρίου …………………………………………………….. 

2. το άρθρο 73 του Ν3852/2010 (Καλλικράτης) σύμφωνα με το οποίο " Η επιτροπή ποιότητας ζωής είναι 

αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την 

πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των 

σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.". 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010  η επιτροπή ποιότητας ζωής με ειδική 

απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει 

συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει 

ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 

3. Το Π.Δ.241/2005 

4. Τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ "Σχεδιάζοντας για όλους" 

5. Το άρθρο 34 του ΚΟΚ περί στάσης και στάθμευσης  σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Όσον αφορά τη χορήγηση θέσης  στάθμευσης ΑΜΕΑ αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα και με αριθμό κυκλοφορίας (P-72),  απαιτείται  η προσκόμιση του δελτίου 

στάθμευσης ΑΜΕΑ το οποίο όπως μας ενημέρωσε προφορικώς ο κ. Γκάνας δεν διαθέτει.  
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Για το λόγο αυτό διερευνήθηκε η δυνατότητα χορήγηση θέσης  στάθμευσης ΑΜΕΑ αποκλειστικά για 

οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (P-71)  . 

Ο δρόμος επί  του οποίου ζητείται να παραχωρηθεί η θέση στάθμευσης  διαθέτει περιορισμένα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά και λόγω του υφιστάμενου δομημένου περιβάλλοντος ενδείκνυται η διέλευση 

οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα ≤30km/h. Το πλάτος της οδού κυμαίνεται από 6,00 έως 4,70μ Στο ανωτέρω 

πλάτος  συμπεριλαμβάνεται τμηματικά και υφιστάμενος εξοπλισμός (φωτιστικά, παρτέρια,δένδρα 

κλπ.).Το ελεύθερο πλάτος της οδού χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο σποραδικά τοποθετημένος 

εξοπλισμός είναι 3,00+0,32*2=3,65μ. Επειδή για τον οικισμό Προσοτσάνης δεν έχει εκπονηθεί 

κυκλοφοριακή μελέτη δεν έχει γίνει κατάταξη της συγκεκριμένης οδού με αποτέλεσμα η οδός να 

χρησιμοποιείται ως οδός διπλής κατεύθυνσης. Ωστόσο η συγκεκριμένης οδός  όπως προκύπτει και από το 

σχέδιο που ακολουθεί δεν διαθέτει επαρκή γεωμετρικά χαρακτηριστικά ως διπλής κατεύθυνσης λόγω του 

υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού. 
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ "Σχεδιάζοντας για όλους" αναφέρεται ότι: «Για την στάθμευση των 

αυτοκινήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με εύκολη 

πρόσβαση και μεγαλύτερες διαστάσεις από τις συνήθεις (περίπου 3,50Χ5,00μ). Χώροι στάθμευσης 

αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες παράλληλοι με το πεζοδρόμιο πρέπει να αποφεύγονται. Εάν αυτό 

δεν είναι δυνατό τότε το μήκος της ειδικής αυτής θέσης δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 6,00μ ώστε 

να είναι δυνατή η διέλευση του ατόμου ανάμεσα από δύο σταθμευμένα - το ένα πίσω από το άλλο- 

αυτοκίνητα. Η αναλογία των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι 5% επί του 

συνόλου των προβλεπομένων θέσεων και τουλάχιστον μία θέση σε περιπτώσεις μικρών χώρων 

στάθμευσης». 

 

Επιπρόσθετα στο άρθρο 34 του ΚΟΚ αναφέρεται ότι η στάση και στάθμευση απαγορεύεται στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 
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Α. Σε απόσταση μικρότερη από είκοσι (20) μέτρα από φωτεινούς σηματοδότες και δώδεκα (12) μέτρα από 

πινακίδες υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOΡ), ως και σε θέση, στην οποία το όχημα κρύβει από τους 

χρήστες της οδού τη θέα των πινακίδων σήμανσης και σηματοδοτών.(Με την υπ. Αριθμ. 70/2017 απόφαση 

ΔΣ έχει εγκριθεί η τοποθέτηση πινακίδας STOP στη συμβολή της ανωτέρω οδού με την πλατεία 

Προσοτσάνης) 

Β) Σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών.  

Γ) Επί σημασμένης βοηθητικής οδού, η οποία προορίζεται για οχήματα που μετακινούνται βραδέως.  

Δ)Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η 

οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος – έξοδος οχημάτων εξ αυτής.  

Ε)Αν το ελεύθερο μέρος της οδού που απομένει είναι ανεπαρκές για την κυκλοφορία των οχημάτων.  

ΣΤ)Στις εισόδους και εξόδους των πεζόδρομων ως και πάνω σ' αυτούς 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή γενικά η διαμόρφωση θέσεων 

στάθμευσης επί του συγκεκριμένου δρόμου διότι λειτουργεί έως δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Σε 

περίπτωση που ληφθεί κυκλοφοριακή ρύθμιση με σκοπό την μετατροπή του δρόμου σε μίας 

κατεύθυνσης, επειδή υπάρχουν σημεία στον εν λόγω δρόμο όπου παρατηρείται είσοδος και έξοδος 

οχημάτων παροδίων ιδιοκτησιών,  θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η καθορισθείσα θέση στάθμευσης δεν 

θα παρεμποδίζει την είσοδο-έξοδο οχημάτων παρόδιας ιδιοκτησίας. Επομένως θα πρέπει οι παρόδιοι 

ιδιοκτήτες να διατυπώσουν εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη δημιουργία της εν λόγω στάθμευση» 

 

   Με την εν λόγω απόφαση της η ΕΠΖ  εισηγείται   ομόφωνα τη μετατροπή της οδού 29
ης

 

Σεπτεμβρίου 1941 της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης, σε οδό μίας κατεύθυνσης οχημάτων, 

προκειμένου στη συνέχεια να δημιουργηθεί συγκεκριμένη θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ  την ίδια ακριβώς 

πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε και η  Δημοτική Κοινότητα  Προσοτσάνης με την υπ΄αριθμ. 

8/2018  ομόφωνη απόφαση της.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο  έχοντας  υπόψη του: 

 

• Την υπ΄αριθμ. 8/2018  απόφαση  της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης 

• Την υπ΄αριθμ. 6/2018  απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

• Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας   

• Την ισχύουσα νομοθεσία άρθρο 82 του Ν.3463/2006 

•  

Να προχωρήσει στην έκδοση κανονιστικής απόφασης 

 

   Το  Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Την έκδοση της πιο κάτω Κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Δημοτική 

Κοινότητα Προσοτσάνης, όπως την εισηγήθηκε στο Δ.Σ. η ΕΠΖ με την η υπ΄αριθμ. 6/2018 ομόφωνη  

απόφαση της  και η Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης με την υπ΄αριθμ. 8/2018 ομόφωνη απόφαση 

της: 

Αναλυτικότερα :    

• Μονοδρομείται η οδός   «29
ης 

 Σεπτεμβρίου 1941»  της  Δημοτικής Κοινότητας 

Προσοτσάνης  με κίνηση   από την Δύση προς την Ανατολή (προς την Πλατεία). Η 

συγκεκριμένη  κυκλοφοριακή ρύθμιση (μονοδρόμηση) απαιτείται προκειμένου στην 

συνέχεια να παραχωρηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ  στον κ. Γκάνα ,  όπως αναλύθηκε στο 

σκεπτικό της παρούσης απόφασης . 

•  Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την έγκριση της, τη δημοσίευση στον Τύπο  και την 

τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της Τ.Υ. του 

Δήμου. 

• Η δαπάνη που τυχόν προκαλείται  με την κανονιστική απόφαση θα βαρύνει ως προς τα 

υλικά σήμανσης τον Κ.Α.  30/7135.02  «Προμήθεια Πινακίδων» του προϋπολογισμού 

εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 

1.500,00€.  

• Η παρούσα απόφαση μετά την έγκριση της θα κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα 

Προσοτσάνης.      

         

  

                                                               Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμ. 15/2018 . 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω : 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ο Ειδικός γραμματέας  Τα Μέλη : 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Άγγελος Λύσσελης 

ΑΔΑ: Ψ0Σ4ΩΞΖ-2ΛΔ
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