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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 12
της από 26/10/2016 τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης
Απόφαση αριθ.- 208
Κανονιστική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης
Α.Μ.Ε.Α..
Στη Σμίνθη σήμερα 26 του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
16372/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρ. 67 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά μελών
παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
1. Πετσενίκ Αδνάν (Πρόεδρος)
2. Κιούρτ Εμβέρ
3. Σαλή Ογλού Χασάν
4. Κιρατζή Χουσείν
5. Χασάν – Σαλήχ Σαμή
6. Ραμαδάν Μπαχρή
7. Καρά Αλή Χαϊριδήν
8. Γκοβεντάρ Τζεχάτ
9. Χαφούζ Αχμέτ Χαιρεδίν
10. Εφέντη Εμπιέ
11. Χασάν Σαλή Ρετζέπ
12. Εμίρ Ορχάν
13. Ντελή Γιουσούφ
14. Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
15. Ντελή Χουσείν Ριτβάν
16. Μπουγιουκλού Χουσείν
17. Μούτε Μαμούτ
18. Γιουρούκ Σαλή
19. Τουμπάρ Εκρέμ
20. Μπατζάκ Σελαμή
21. Μέτσογλου Οντέρ

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.
Αδέμ Χασάν
Καβάς Κενάν
Χόμκο Ερκάν
Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
Τζουκάλ Μουσταφά
Κιοσέ Μετήν

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Μύκης κ. Καπζά Τζεμήλ.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Χατζηδημητρίου Σωτήριος υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 21 μέλη – ο
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και επί του 7ου θέματος της ημερήσιας
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διάταξης, σύμφωνα με την εισήγηση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας ανέφερε τα
εξής:
Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες
θέτουν κανόνες για τα περιοριστικά οριζόμενα θέματα που θέτει η παρ 1 του άρθρου 79
του ΔΚΚ.
Σύμφωνα με την παρ 1 περιπτ. Βv του άρθρου 73 του ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών
αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η επιτροπή ποιότητας ζωής.
H διάταξη του εδαφίου α’ της παρ. 2 άρθρου 79 Δ.Κ.Κ., ότι οι τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια «το συντομότερο δυνατό
διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου», αποτελεί γενική
κατευθυντήρια πρόβλεψη, που απευθύνεται προς τις δημοτικές αρχές για την
ορθολογικότερη οργάνωση του τρόπου ασκήσεως των κανονιστικών τους αρμοδιοτήτων
από πλευράς χρόνου, ουδόλως δε συνιστά διάταξη ρυθμίζουσα κατά τρόπο δεσμευτικό και
δη επί ποινή ακυρότητας την κατά χρόνο κανονιστική αρμοδιότητα των δημοτικών αρχών.
(ΣτΕ 2681/2014)
Τα βήματα που ακολουθούνται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΔΚΚ έχουν ως εξής:
1α. Γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου εάν η κανονιστική διάταξη αφορά
αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή οικισμού
1β. Διαβούλευση της Επιτροπής ποιότητας ζωής με αρμόδιους φορείς: Λαμβάνονται υπόψη
οι παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων
και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε, καθώς και
τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
1γ. Η επιτροπή διαβούλευσης δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου
των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79
του Κ.Δ.Κ.- Με τη λέξη δύναται συνάγεται ότι δεν είναι υποχρεωτικό (παρ.1 άρθρο
76 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
2. Η Επιτροπή ποιότητας ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο την έκδοση των τοπικών
κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων
3. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά
συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο
δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου.
4. Όσον αφορά τη δημοσίευση των αποφάσεων τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας.
(δημοσίευση στο δημοτικό κατάστημα, σε εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη
Διαύγεια).
Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό
κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψη τους δημοσιεύεται σε
μία τουλάχιστον έντυπη, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και καταχωρούνται,
με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι
αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού καταστήματος
που είναι προσιτός στο κοινό. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο
τις καθιστά ανυπόστατες. (παρ.3 άρθρο 9 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/06.04.2011)
(παρ.4 άρθρο 79 Ν.3463/06)

Για την έκδοση κανονιστικής απόφασης απαιτείται η γνώμη του οικείου συμβουλίου
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή
υφίσταται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει την τελική απόφαση αφού
λάβει υπόψη τις προηγούμενες εισηγήσεις των προαναφερόμενων οργάνων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη
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την ανωτέρω εισήγηση
την υπ. αριθμό 6/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
το Ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
 το Π.Δ. 241/24-11-2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» (ΦΕΚ
290/Α/30-11-2005), σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οι δικαιούχοι του Δελτίου
Στάθμευσης καθώς και η χρήση του, η οποία προβλέπεται και σε αποκλειστικής χρήσης
για οχήματα ατόμων με Αναπηρία χώρους στάθμευσης.
 το Ν. 1798/1988 και ειδικότερα το άρθρο 16 «Απαλλαγές που παρέχονται σε
αναπήρους» (ΦΕΚ 166/Α/1988), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006)
και ειδικότερα το άρθρο 79 και 82 αυτού, περί κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων.
 το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 73
παρ. 1Βν, σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ε.Π.Ζ. τον εγκεκριμένο οργανισμό εσωτερικής
λειτουργίας του Δήμου (ΦΕΚ 2223/Β'/04-11-2011 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
418/Β/24-03-2015).
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με τη χορήγηση αποκλειστικών
θέσεων στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Οι δικαιούχοι-κάτοχοι του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ, όπως καθορίζονται στην παρ. 4
του άρθρου 1 του ΠΔ 241/24-11-2005 (ΦΕΚ 290/Α/30-11-2005), ως ισχύει και ειδικότερα:
Α) Ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι :
α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό
αυτών.
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με
ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω
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.
Β) Τυφλοί Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με
ποσοστό αναπηρίας 100%
Γ) Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
κατοικία στην Ελλάδα, οι οποίοι:
α) Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή
β) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική
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καθυστέρηση, ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν
καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για
εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας ή
γ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία ή
δ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι νεφροπαθείς
μεταμοσχευμένοι ή
ε) πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Αντίγραφο του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ του ΠΔ 241/2005, το οποίο είναι σε ισχύ.
2) Πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής με προσδιορισμό της
αναπηρίας.
3) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου
σε περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από
συγγενικό πρόσωπο, θα προσκομίζεται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
3) Αντίγραφο Άδειας κυκλοφορίας οχήματος (το οποίο αναγράφεται στο δελτίο
στάθμευσης για ΑΜΕΑ).
4) Αντίγραφο Άδειας οδήγησης του οδηγού του παραπάνω αυτοκινήτου, όπως καθορίζεται
στο δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ.
5) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά αναφέρεται πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ, κλπ). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο,
θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση αυτού που τον φιλοξενεί.
6) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία να δηλώνονται τα κάτωθι:
α) ότι ο ενδιαφερόμενος ή άλλο μέλος της οικογένειας του δε διαθέτει θέση στάθμευσης σε
πρασιά, πυλωτή, κλειστό χώρο στάθμευσης ή ακάλυπτο χώρο της οικίας του, β) ότι δεν έχει
ζητηθεί θέση στάθμευσης σε άλλη περιοχή και γ) ότι θα ενημερώνει την Υπηρεσία για
οποιαδήποτε μεταβολή που έχει να κάνει με τη χορήγηση της θέσης και δ) ότι σε
περίπτωση απώλειας της θέσης στάθμευσης, η Υπηρεσία του Δήμου θα αφαιρέσει τη
σχετική σήμανση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
1) Ο ενδιαφερόμενος (δικαιούχος ή άλλο άτομο προς εξυπηρέτησή του, όπως καθορίζεται
στο Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ) καταθέτει αίτηση στο Δήμο, συνοδευόμενη από τα
προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
2) Το Τμήμα Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας εξετάζει την
πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, διενεργεί αυτοψία προκειμένου να
καταγραφούν τυχόν δεσμεύσεις στάθμευσης ή άλλοι περιορισμοί και,
2.1) εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για
την παραχώρηση της θέσης στάθμευσης.
2.2) εάν διαπιστωθούν ελλείψεις ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ότι δεν
πληρεί τους όρους της παραχώρησης και ζητείται η συμπλήρωση του φακέλου, μέσω
συμπληρωματικής αίτησης, προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά του και να
διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
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3) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη
παραχώρησης της θέσης στάθμευσης.
4) Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει την τελική απόφαση στην οποία θα αναφέρεται η
ισχύς της παραχώρησης (ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ). Επίσης θα
αναφέρεται ότι μετά τη λήξη του Δελτίου η παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης
παύει να ισχύει.
5) Εφόσον η παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης γίνεται σε δρόμο του Β.Ο.Δ. (ΦΕΚ
701/Δ/1990) η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα στέλνεται με ευθύνη του Τμήματος
Συγκοινωνιών και Σηματοδότησης στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για έγκριση προκειμένου να εκδοθεί Αστυνομική Απόφαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6) Μετά τη λήψη της απόφασης παραχώρησης της θέσης, το Τμήμα Συγκοινωνιών και
Σηματοδότησης της Τεχνικής Υπηρεσίας ενημερώνει τον δικαιούχο, ο οποίος οφείλει με
δικές του δαπάνες, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης,
να προμηθευτεί τα υλικά κατακόρυφης σήμανσης βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών
που θα δίνονται από την Υπηρεσία.
7) Με την προσκόμιση των υλικών κατακόρυφης σήμανσης από τον δικαιούχο, η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου προχωρεί στην τοποθέτησή τους προκειμένου να υλοποιηθεί η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Προδιαγραφές για τους χώρους στάθμευσης των Ατόμων με αναπηρία σε δρόμους και
δημόσιους χώρους στάθμευσης
Οι χώροι στάθμευσης για τα Άτομα με
Αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν διαστάσεις
5μΧ3,30μ

Έχουν δηλαδή μεγαλύτερο πλάτος κατά 1μ
από τους συνηθισμένους, ώστε να
υπάρχει αρκετός χώρος για τον χρήστη
τροχοκαθίσματος να συναρμολογήσει το
τροχοκάθισμά του και να μεταφερθεί σε
αυτό

Ο επιπρόσθετος αυτό χώρος καλύτερα να
διαγραμμίζεται υποδεικνύοντας στους
οδηγούς τη θέση πού πρέπει να
σταματήσουν το αυτοκίνητό τους για να
έχουν όλο τον απαραίτητο χώρο στη
διάθεση τους.
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Η
σήμανση του ειδικού
χώρου
στάθμευσης είναι απαραίτητο να υπάρχει
και επί στύλου και επιδαπέδια

Χώροι
στάθμευσης
σε
δημόσιους
δρόμους:
Εάν ο χώρος δεν το επιτρέπει, μπορούν να
έχουν μικρότερη διάσταση πλάτους μέχρι
3,00μ
Καλόν είναι να διαφοροποιείται από το
οδόστρωμα με τη χρήση ειδικού
αντιολισθητικού υλικού για άσφαλτο,
χρώματος μπλε με λευκό περίζωμα και
λευκό διεθνές σήμα στο κέντρο
Ο χρωματισμός του δαπέδου είναι πολύ
αποτελεσματικός γιατί αποτρέπει τους μη
δικαιούχους να σταθμεύσουν στο χώρο
αυτό.

Τα άτομα με τροχοκάθισμα τελευταία
προτιμούν τα αυτοκίνητα τύπου βαν με
ράμπα για να εισέρχονται με το
τροχοκάθισμα μέσα στην καμπίνα. Καλόν
είναι, σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης
να προνοείται, εκτός των άλλων, ένας
χώρος για τα αυτοκίνητα αυτά που
απαιτούν μεγαλύτερο χώρο.
Ο χώρος στάθμευσης για οχήματα τύπου
Βαν να είναι διαστάσεων
4,50 πλάτοςΧ6,60 μήκος
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Οι χώροι στάθμευσης σε δημοτικούς
χώρους στάθμευσης πρέπει να βρίσκονται
κοντά στην έξοδο και να υπάρχει
καθοδηγητική πινακίδα για εύκολο
εντοπισμό τους

Οι χώροι στάθμευσης για τα ΑμεΑ πρέπει
να συνδέονται με το πεζοδρόμιο μέσω
ράμπας που θα βρίσκεται κοντά στο χώρο
αυτό
Για τη σύνδεση της στάθμης του χώρου
στάθμευσης
με
το
παρακείμενο
πεζοδρόμιο θα κατασκευάζεται κεκλιμένο
επίπεδο κλίσης 6% και ελάχιστου πλάτους
120εκ .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Υποχρέωση του ενδιαφερόμενου είναι η προμήθεια:
1) Δύο (2) πινακίδων Ρ-72 (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα
ατόμων με αναπηρία ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας).
2) Μία (1) πινακίδα Πρ-4α (Αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα
προς τον άξονα της οδού).
3) Μία (1) πινακίδα Πρ-4γ (Τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-72 που τοποθετείται κάθετα
προς τον άξονα της οδού).
4) Δύο (2) σωλήνες γαλβανιζέ μήκους τριών (3) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον
1,5’’.
Τα παραπάνω υλικά θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές κατακόρυφης
σήμανσης οδών.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
1) Η παραχώρηση της θέσης θα έχει ισχύ όση και η ισχύς του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Όταν
λήγει το Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ θα καταργείται η θέση και θα επανεξετάζεται εφόσον
προσκομίζεται νέα αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον η νέα αίτηση υποβληθεί στο
πρωτόκολλο του Δήμου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήξη του Δελτίου
Στάθμευσης (15 ημέρες), με τα πλήρη δικαιολογητικά, η υφιστάμενη σήμανση θα διατηρείται
μέχρι την έκδοση της νέας απόφασης.
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2) Εφόσον η παραχώρηση της θέσης Στάθμευσης είναι μεγαλύτερη της τριετίας (σύμφωνα με το
ισχύον Δελτίο Στάθμευσης για ΑΜΕΑ), με την παρέλευση της τριετίας ο κάτοχος της θέσης θα
πρέπει να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο καταθέτοντας Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα
δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει
ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση. Ο έλεγχος ισχύος της παραχώρησης θα γίνεται κάθε τρία
(3) χρόνια.
3) Ο δικαιούχος έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Δήμο για κάθε μεταβολή των υποβαλλόμενων
στοιχείων - δικαιολογητικών.
4) Σε περίπτωση που ο Δήμος ενημερωθεί εγγράφως από τον δικαιούχο ότι οι προϋποθέσεις με
βάση την οποία χορηγήθηκε η θέση στάθμευσης έχουν εκλείψει ή ότι δεν κάνει πλέον χρήση της
θέσης στάθμευσης, η παραχώρηση της αποκλειστικής θέσης στάθμευσης παύει να ισχύει και η
σήμανση θα αφαιρείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5)Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ανταποκριθεί σε έλεγχο των δικαιολογητικών της
παραχώρησης, η Υπηρεσία θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάκληση της
απόφασης παραχώρησης της θέσης.
6) Εφόσον ζητείται από τον ενδιαφερόμενο και έγκριση δημιουργίας ράμπας ΑΜΕΑ επί του
πεζοδρομίου, αυτή θα χορηγείται παράλληλα με τη θέση στάθμευσης, κατόπιν εισήγησης του
αρμοδίου Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ήδη παραχωρηθείσες θέσεις πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντα
κανονισμού (έχουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών σε ισχύ), θα ζητηθεί από την Υπηρεσία η
έγγραφη δήλωση του δικαιούχου ότι όλα τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική
του αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι έχει ακόμη ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση, ώστε να
συμπληρωθεί ο φάκελος παραχώρησης χωρίς να εκδοθεί νέα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν, υπογράφεται ως κατωτέρω :
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα Μέλη του Δ.Σ.
(Υπογραφή )
(Υπογραφές )
Σμίνθη 27-10-2016
Ακριβές απόσπασμα
Ο Ειδ. Γραμματέας του Δ.Σ.

