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Αριθµ. Απόφασης:       336 / 2015

 

ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακά ζητήµατα µε βάση την

αρ. 38/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

   Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα  την  27η του µηνός  ΜΑΪΟΥ  του έτους

2015,  ηµέρα  της  εβδοµάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ.  11/21-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  ∆ηµοτικούς

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ.  2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου  ότι σε σύνολο  40 ∆ηµοτικών

Συµβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.) Καρύδας Νικόλαος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας Μηλίδης Θεόδωρος

Αραµπατζής Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος Μυστακίδης Παύλος

Γάτσιος Ιωάννης Ραµπότας Ευθύµιος

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος Στεργίου Νικόλαος

Γκότσης Ηλίας Τερζής Βασίλειος

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος

∆ούκας Γεώργιος Χαρίτος Χρήστος

∆ρίγκα Χρυσούλα Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλανίδου – Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.), 2. Αναστασιάδης

Αντώνιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος,

6. Καλώτα Παναγιώτα, 7. Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος, 8. Μερετούδης ∆ηµήτριος,

9. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 10. Σούζας Ζαχαρίας, 11. Φωτιάδης Στέφανος.

   Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύµφωνα  µε τις διατάξεις της  παρ.  8 του άρθρου 67 του Ν.  3852/2010 και  παρών

ήταν µόνο ο κ. Τσίµας Θωµάς.    

  Ο  Πρόεδρος  του  ∆.Σ.,  µετά  την  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  του

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.   

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:

-  Ραµπότας  Ευθύµιος,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  4ου θέµατος  της

ηµερήσιας διάταξης.

-  Τερζής Βασίλειος,  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέµατος της

ηµερήσιας διάταξης.

  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο  7ο θέµα  της

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθµ. 21452/13-5-2015 εισήγηση του Τµ.

Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού και Συγκοινωνίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής:

    « Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόµο 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

2. Το Νόµο 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης).

3. Το Π∆ 241/2005 ΦΕΚ Α 290/2005 Θέσπιση  ∆ελτίου Στάθµευσης για άτοµα  µε

αναπηρίες.

4. Τον Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας Ν.  2696/1999 (ΦΕΚ.  57/Α’/23.3.1999), όπως

αυτός τροποποιήθηκε (Ν. 3542/2007 ΦΕΚ 50/Α/2.3.2007) και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθµ. 286/2014 Γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου Σερρών.

6. Το υπ' αριθµ. 1/2015 πρακτικό της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου

Σερρών.

   Σας ενηµερώνουµε ότι η χορήγηση θέσεων στάθµευσης ΑΜΕΑ σε ιδιώτες, βάσει

του άρθρου  52 του Ν. 2969/1999 (Κ.Ο.Κ.),  γίνεται µε τη  διαδικασία  κανονιστικής

απόφασης  για  κυκλοφοριακά  ζητήµατα  (Τοπικό  Συµβούλιο,  Επιτροπή  Ποιότητας

Ζωής,  ∆ηµόσια  Επιτροπή  διαβούλευσης,  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  Κυκλοφοριακή

µελέτη).  Μέχρι τώρα, όµως δεν είχαν καθοριστεί επακριβώς τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται για τη χορήγηση τέτοιων θέσεων καθώς και το ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

   Προκειµένου να καθοριστεί ο τρόπος χορήγησης τέτοιων θέσεων σας υποβάλλουµε

το  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  5ο  του  έτους  2015 της  υπ΄  αριθµ.  38/2015 Απόφασης  Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τον καθορισµό των απαραίτητων δικαιολογητικών

που  απαιτούνται  για  τη  χορήγηση  τέτοιων  θέσεων  καθώς  και  το  ποιοι  είναι  οι

δικαιούχοι και παρακαλούµε να αποφασίσετε για τα παρακάτω:

Α) Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- ∆ελτίο Στάθµευσης ΑΜΕΑ

- Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασµός ∆ΕΚΟ).

- Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας οχήµατος.
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- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται “Αν το κινητικά ανάπηρο

άτοµο  διαµένει  µε  συγγενή  (α΄  βαθµού),  ότι  ο  αιτών/ούσα  δεν  διαθέτει  θέση

στάθµευσης σε υπόγειο, πρασιά ή pilotis και επίσης ότι η δηλωθείσα διεύθυνση είναι

η µόνιµη κατοικία του αιτούντα".

Αιτήσεις  που  δεν  θα  συνοδεύονται  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  δεν  θα
γίνονται δεκτές.

2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που

αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

1) Ν.  490/76 Άρθρο  1 (ΦΕΚ  331 Α'):  Ανάπηροι  Έλληνες  µετανάστες  και  εργάτες

εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση.

2) Ν.  1798/88 Άρθρο  16 (ΦΕΚ  166 Α'):  Ανάπηροι  Έλληνες  πολίτες  που  έχουν  :

πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών.

σοβαρή κινητική αναπηρία:

Α)  του  ενός  ή  και  των  δύο  κάτω  άκρων  µε  ποσοστό  αναπηρίας  συνολικά  όχι

µικρότερο του 67%.

Β) του ενός ή και των δύο άκρων µε συµµετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και

των δύο άνω άκρων, µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67% από τα

οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Γ) ολική τύφλωση και στα δύο µάτια µε ποσοστό αναπηρίας 100%

3) Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες: 

Α) νοητικά  καθυστερηµένοι  µε  δείκτη  νοηµοσύνης  κάτω  του  40% πάσχοντες  από

αυτισµό συνοδευόµενο από επιληπτικές κρίσεις

Β)  έχοντες  πνευµατική  καθυστέρηση  ή  οργανικό  ψυχοσύνδροµο  µε  συνολικό

ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία

Γ) πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία

∆) πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Ε) πάσχοντες από αιµορροφιλία

4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εµπίπτουν σε µία

από τις υπ΄ αριθµ. 2 και 3 αναφερόµενες κατηγορίες.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

• Η άδεια τίθεται σε ισχύ από την τοποθέτηση της σήµανσης Ρ72: Χώρος στάθµευσης

αποκλειστικά  για  συγκεκριµένο  όχηµα  Ατόµων µε Αναπηρίες  (ΑµεΑ) ύστερα  από

ειδική άδεια και µε αριθµό κυκλοφορίας ……….). Η χωροθέτηση της θέσης γίνεται

από το ∆ήµο. Ο ενδιαφερόµενος επιβαρύνεται οικονοµικά για τη σήµανση και την

τοποθέτηση αυτής.

• Ο χώρος στάθµευσης θα έχει µήκος πέντε (5) µέτρων

• Η σήµανση θα αναφέρει τον αριθµό του οχήµατος καθώς και τον αριθµό απόφασης

έγκρισης της θέσης

• Η  άδεια  στάθµευσης  θα  έχει  ετήσια  ισχύ  και  θα  πρέπει  να  ανανεώνεται  µε  την

έναρξη της χρονιάς µε κατάθεση Υπεύθυνης ∆ήλωσης από τον ενδιαφερόµενο ότι δεν

έχει επέλθει καµία αλλαγή.
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• Για  την  άρση  της  αδείας  στάθµευσης  θα  εκδίδεται  Απόφαση  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, και η υπεύθυνη υπηρεσία θα

προχωρά στην αποµάκρυνση της σήµανσης.

• ∆εν θα χορηγείται θέση στάθµευσης στο οδόστρωµα όταν ο ενδιαφερόµενος έχει

ήδη θέση στάθµευσης σε pilotis ή κλειστό χώρο στάθµευσης ή ακάλυπτο χώρο της

οικίας του. 

• Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κακή  χρήση  της  θέσης  στάθµευσης  ΑµεΑ  ή  έχει

παρέλθει  το  χρονικό  όριο  χωρίς  να  αιτηθεί  ανανέωση  αυτής  θα  προειδοποιείται  ο

κάτοχος της θέσης και σε περίπτωση που δε συµµορφωθεί θα αφαιρείται η άδεια µε

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

• Η υπηρεσία που θα εκδίδει τις άδειες θα πρέπει να τηρεί αρχείο µε τα στοιχεία των

θέσεων στάθµευσης για άτοµα µε αναπηρία και θα απαντά σε κάθε ενδιαφερόµενο

πολίτη »,

και σχετική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
          

 Α. Εκδίδει  κυκλοφοριακή  κανονιστική  απόφαση  που  αφορά  κυκλοφοριακά

ζητήµατα, ύστερα από την αριθµ. 38/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3542/07 ¨ΝΕΟΥ Κ.Ο.Κ.¨ και τις

αντίστοιχες των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, µε την οποία καθορίζονται  τα

απαραίτητα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  για  τη  χορήγηση  θέσεων  στάθµευσης

ΑΜΕΑ σε ιδιώτες καθώς και το ποιοι είναι οι δικαιούχοι, όπως παρακάτω:   

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- ∆ελτίο Στάθµευσης ΑΜΕΑ

- Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασµός ∆ΕΚΟ).

- Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας οχήµατος.

- Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται “Αν το κινητικά ανάπηρο

άτοµο  διαµένει  µε  συγγενή  (α΄  βαθµού),  ότι  ο  αιτών/ούσα  δεν  διαθέτει  θέση

στάθµευσης σε υπόγειο, πρασιά ή pilotis και επίσης ότι η δηλωθείσα διεύθυνση είναι

η µόνιµη κατοικία του αιτούντα".

Αιτήσεις  που  δεν  θα  συνοδεύονται  από  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  δεν  θα
γίνονται δεκτές.

2. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Θέση στάθµευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται όσοι παθόντες ανήκουν στις περιπτώσεις που

αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

1) Ν.  490/76 Άρθρο  1 (ΦΕΚ  331 Α'):  Ανάπηροι  Έλληνες  µετανάστες  και  εργάτες

εξωτερικού που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους παρακωλύεται η βάδιση.

2) Ν.  1798/88 Άρθρο  16 (ΦΕΚ  166 Α'):  Ανάπηροι  Έλληνες  πολίτες  που  έχουν  :

πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αµφοτερόπλευρο ακρωτηριασµό αυτών.

σοβαρή κινητική αναπηρία:

Α)  του  ενός  ή  και  των  δύο  κάτω  άκρων  µε  ποσοστό  αναπηρίας  συνολικά  όχι

µικρότερο του 67%.

Β) του ενός ή και των δύο άκρων µε συµµετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και

των δύο άνω άκρων, µε ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι µικρότερο του 67% από τα

οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
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Γ) ολική τύφλωση και στα δύο µάτια µε ποσοστό αναπηρίας 100%

3.   Ν. 1882/90 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α'): Ανάπηροι Έλληνες πολίτες: 

Α) νοητικά  καθυστερηµένοι  µε  δείκτη  νοηµοσύνης  κάτω  του  40% πάσχοντες  από

αυτισµό συνοδευόµενο από επιληπτικές κρίσεις

Β)  έχοντες  πνευµατική  καθυστέρηση  ή  οργανικό  ψυχοσύνδροµο  µε  συνολικό

ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία

Γ) πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία

∆) πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

Ε) πάσχοντες από αιµορροφιλία

4) Ν. 2227/94 (ΦΕΚ 129 Α'): Ανάπηροι πολίτες Κ - Μ της Ε.Ε. που εµπίπτουν σε µία

από τις υπ΄ αριθµ. 2 και 3 αναφερόµενες κατηγορίες.

4.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
• Η άδεια τίθεται σε ισχύ από την τοποθέτηση της σήµανσης Ρ72: Χώρος στάθµευσης

αποκλειστικά  για  συγκεκριµένο  όχηµα  Ατόµων µε Αναπηρίες  (ΑµεΑ) ύστερα  από

ειδική άδεια και µε αριθµό κυκλοφορίας ……….). Η χωροθέτηση της θέσης γίνεται

από το ∆ήµο. Ο ενδιαφερόµενος επιβαρύνεται οικονοµικά για τη σήµανση και την

τοποθέτηση αυτής.

• Ο χώρος στάθµευσης θα έχει µήκος πέντε (5) µέτρων

• Η σήµανση θα αναφέρει τον αριθµό του οχήµατος καθώς και τον αριθµό απόφασης

έγκρισης της θέσης

• Η  άδεια  στάθµευσης  θα  έχει  ετήσια  ισχύ  και  θα  πρέπει  να  ανανεώνεται  µε  την

έναρξη της χρονιάς µε κατάθεση Υπεύθυνης ∆ήλωσης από τον ενδιαφερόµενο ότι δεν

έχει επέλθει καµία αλλαγή.

• Για  την  άρση  της  αδείας  στάθµευσης  θα  εκδίδεται  Απόφαση  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, και η υπεύθυνη υπηρεσία θα

προχωρά στην αποµάκρυνση της σήµανσης.

• ∆εν θα χορηγείται θέση στάθµευσης στο οδόστρωµα όταν ο ενδιαφερόµενος έχει

ήδη θέση στάθµευσης σε pilotis ή κλειστό χώρο στάθµευσης ή ακάλυπτο χώρο της

οικίας του. 

• Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κακή  χρήση  της  θέσης  στάθµευσης  ΑµεΑ  ή  έχει

παρέλθει  το  χρονικό  όριο  χωρίς  να  αιτηθεί  ανανέωση  αυτής  θα  προειδοποιείται  ο

κάτοχος της θέσης και σε περίπτωση που δε συµµορφωθεί θα αφαιρείται η άδεια µε

Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

• Η υπηρεσία που θα εκδίδει τις άδειες θα πρέπει να τηρεί αρχείο µε τα στοιχεία των

θέσεων στάθµευσης για άτοµα µε αναπηρία και θα απαντά σε κάθε ενδιαφερόµενο

πολίτη.

  Β. ∆ίδει  εντολή  στο  Τµήµα  Κυκλοφοριακού  Σχεδιασµού  &  Συγκοινωνίας  του

∆ήµου  (κ.  Παπακωνσταντίνου  Μαρία)  να  δηµοσιοποιήσει  την  παρούσα  κατά  το

πλήρες κείµενό της στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Μεγάρου σύµφωνα

µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3852/10 και περίληψη αυτής σε ηµερήσια ή

εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα.  

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
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            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                             Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

       Σέρρες 03-06-2015

       Πιστό Αντίγραφο

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ   

   Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

                

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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