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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης/01-10-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
 
Αριθ. απόφασης: 24/2019 
 
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ  

 
    Στο Βελβεντό, σήμερα, την 1η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 153/26-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Τράντα Ιωάννα 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος   
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Κουκόλη Σοφία   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
15 Μανώλας Αριστείδης   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος   
2 Μυλωνά Κατίνα   
3 Κουκάλης Ζήνων   
4 Μύρος Δημήτριος   
5 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
6 Τζάτσου Βάϊα   
7 Παπανδρίτσα Μαρία   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου 1 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου 
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής   
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
        Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
αναφερόμενη στο θέμα έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του 
Συμβουλίου τα παρακάτω: 
Οι χώροι στάθμευσης για τα οχήματα ατόμων με αναπηρία είναι ένα σημαντικό 
στοιχείο στην αλυσίδα πρόσβασης γιατί παρέχει στους δικαιούχους την διευκόλυνση 
της άνετης στάθμευσης. Η στάθμευση από μη δικαιούχους είναι παράνομη και στερεί 
το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στη ζωή. 
     Μέχρι σήμερα στο Βελβεντό υπάρχουν χωροθετημένες σε δημοτικές οδούς δύο 
κοινόχρηστες θέσεις στάθμευσης για Ι.Χ. ΑΜΕΑ. Η μία βρίσκεται στην οδό Διονυσίου 
Σολωμού, πλησίον του ΚΑΠΗ Βελβεντού και η δεύτερη στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου 
για την εξυπηρέτηση σε χώρους γύρω από την πλατεία όπως το Αγροτικό ιατρείο.  
      Με γνώμονα ότι θα πρέπει να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλους τους 
χώρους με αυξημένη επισκεψιμότητα όπως κτίρια δημόσιων υπηρεσιών, σχολεία, 
εκκλησίες, πολιτιστικά κέντρα κ.α., έγινε μια προσπάθεια εξασφάλισης θέσεων 
στάθμευσης για Ι.Χ. ΑΜΕΑ πλησίον των κτιρίων αυτών. 
      Η Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου Βελβεντού σε συνεργασία με το Δήμαρχο, τους 
αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου και δημότες με κινητικά 
προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη 

1. Απόφαση με αριθ. 52907/28-12-2009,  ΦΕΚ 2621 Β΄ 31-12-2009 άρθρο 7 
2. Τις ιδιαιτερότητες του Βελβεντού ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία των οδών 

(στενότητα, μεταβλητότητα πλάτους κ.α.) 
 γνωμοδότησε  υπέρ της χωροθέτησης συνολικά δεκαοχτώ (18) υφιστάμενων και 
νέων θέσεων στάθμευσης Ι.Χ.  ΑΜΕΑ στον οικισμό Βελβεντού και μία (1) στον οικισμό 
Παλαιογρατσάνου όπως περιγράφονται παρακάτω: 
1) Δύο  θέσεις στάθμευσης στο δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον του Δημαρχείου 
Βελβεντού. 
2) Μία θέση στάθμευσης επί της οδού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (δεξιά στην κάθοδο) 
στην κεντρική πλατεία έναντι των οικιών με αρίθμηση 1 – 3. 
3) Μία θέση στάθμευσης στο Τέρμα της οδού Ειρήνης και Φιλίας μπροστά από το 
παρτέρι της οικίας Α. Εμμανουήλ. 
4) Μία θέση στάθμευσης έναντι της εισόδου του δημοτικού σχολείου επί της οδού 
Αγίου Νικολάου και δίπλα στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως. 
5) Μία θέση στάθμευσης στο 1ο Νηπιαγωγείο επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη 
πλησίον της εισόδου. 
6) Μία θέση στάθμευσης στην υπεραγορά «Κρητικός» δίπλα στην υπάρχουσα ράμπα 
ΑΜΕΑ. 
7) Μία θέση στάθμευσης πριν την νότια είσοδο της παιδικής χαράς «Φιλώτας 
Αντωνιάδης» επί της οδού Φιλώτα Αντωνιάδη. 
8) Μία θέση στάθμευσης στη βόρεια είσοδο του Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου επί της 
οδού Ε. Μπουντώνα. 
9) Μία θέση στάθμευσης στα δημοτικά κοιμητήρια. 
10) Μία θέση στάθμευσης έναντι της νοτίου εισόδου του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης επί της οδού Π. Παπακωστοπούλου. 
11)  Μία θέση στάθμευσης στη βόρεια είσοδο του παιδικού σταθμού επί της οδού Ρήγα 
Φεραίου. 
12) Μία θέση στάθμευσης πριν την βόρεια είσοδο του Γυμνασίου-Λυκείου επί της οδού 
Χ. Παπαμάρκου 53 (αριστερά). 
13) Μία θέση στάθμευσης πλησίον της κεντρικής εισόδου του ΔΑΚ Βελβεντού επί της 
οδού Πιερίων. 
14) Μία θέση στάθμευσης στο χώρο στάθμευσης του δημοτικού τουριστικού κέντρου 
«ΜΕΤΟΧΙ» έμπροσθεν του κλωβού του πρώην δασικού φυτωρίου με τα πτηνά. 
15) Μία θέση στάθμευσης πλησίον της νοτίου εισόδου του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου επί 
της οδού Αδαμαντίου Κοραή 2. 
16) Μία θέση στάθμευσης πλησίον της δυτικής εισόδου του νηπιαγωγείου Καλλιθέας 
επί της οδού Κύπρου. 
17) Διατήρηση της υφιστάμενης θέσης επί της οδού Διονυσίου Σολωμού, πλησίον του 
ΚΑΠΗ  
18) Στην κεντρική πλατεία Παλαιογρατσάνου έναντι του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και 
πλησίον του καφενείου και του ξενώνα. 
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     Κάθε χώρος στάθμευσης θα οριοθετηθεί με κατάλληλη χρωματική διαγράμμιση, 
επιδαπέδια σήμανση και κάθετη πινακίδα σήμανσης με το Διεθνές Σύμβολο 
Προσβασιμότητας.  
     Η ακριβής χωροθέτηση  και οι ακριβείς διαστάσεις,  της κάθε θέσης στάθμευσης, 
θα γίνει κατόπιν επί τόπου υποδείξεων και οδηγιών της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
       Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, έθεσε 
τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά και  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
     Την χωροθέτηση νέων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ συνολικά δεκαοχτώ (18) 
υφιστάμενων και νέων θέσεων στάθμευσης Ι.Χ.  ΑΜΕΑ στον οικισμό Βελβεντού και μία 
(1) στον οικισμό Παλαιογρατσάνου, όπως περιγράφονται στην εισήγηση του Δημάρχου 
και στην τεχνική έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας. 
     Την εισήγηση του Δημάρχου, καταψήφισε η Μείζονα Αντιπολίτευση, εκφράζοντας 
την άποψη πως δεν συμφωνεί με την τοποθέτηση θέσης ΑΜΕΑ επί της οδού 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θεωρώντας ότι ο δρόμος έχει υπερβολικά κατηφορική κλίση 
και  τα άτομα  που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, θα δυσκολευτούν στην επιβίβαση 
αλλά και την αποβίβαση του οχήματός τους. Επίσης, πρότεινε την  χωροθέτηση τριών 
(3) νέων θέσεων ΑΜΕΑ στην κεντρική πλατεία του Βελβεντού. 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό 02 Οκτωβρίου 2019 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 
 
 

Βάϊα Μαλλού 
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