
 

                                                                              Αριθμ. Απόφ. 12/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ                                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό 04/2022 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας 

Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. 

 

 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ασθενοφόρου σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κρήτης 

στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. 

 

Στα Μελίσσια σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00μμ, ύστερα από την υπ΄ αριθμ.: 

4853/14-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας προς τα μέλη το οποίο 

έγινε δια περιφοράς η λήψη απόφασης των θεμάτων, τηλεφωνικά, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020 ) και σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών: 

 

  Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα δέκα (10) ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)    1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ     

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

5. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ      

6. ΖΩΗ ΑΓΝΗ                                            

7. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

8. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  9. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

  10. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    

                                                                                                                                                                                        

         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κοντάρα Βασιλική. 

 

 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούμενος το 2ο θέμα, παρουσίασε την από 

17/02/2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από τον προϊστάμενο 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κο Χριστίδη Αναστάσιο και έχει ως εξής:    

 

 



 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ασθενοφόρου σε κοινόχρηστο χώρο στην οδό Κρήτης 

στη Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
1. Αντικείμενο της εισήγησης είναι η παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης για 

ασθενοφόρο επί της οδού Κρήτης στην Δ.Κ. Μελισσίων, ώστε να εξυπηρετούνται οι 

διακομιδές από τα ασθενοφόρα της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΛΕΩΝΙΑ» 

 

2. Σκοπός  είναι: 

α) Η διεκπεραίωση του αιτήματος του σχολείου ειδικής αγωγής. 

β)  Η βέλτιστη και ασφαλής κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων των ατόμων 

με μειωμένη κινητικότητα (ΑμΕΑ). 

γ) Η οργάνωση των χώρων ευθύνης του Δήμου. 

 

3. Η συγκεκριμένη διέπεται από το παρακάτω νομικό πλαίσιο: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

β) Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006). 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/02-03-2007) και ισχύει. 

 

4. Για την υλοποίηση των αναγκαίων ρυθμίσεων απαιτούνται: 

α. Η  αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει σχετική μελέτη. 

β. Τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων γνωμοδοτούν και διατυπώνουν τις 

προτάσεις του επί των θεμάτων και στη συνέχεια εισηγούνται στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής. 

γ. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εγκρίνει και λαμβάνει σχετική απόφαση. 

ε. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Τροχαίας. 

στ. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εφαρμόζουν την απόφαση.  

 

ΣΧΟΛΙΑ 
5. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1830/1-2-2022 αίτημα, η Μονάδα Φροντίδας 

Ηλικιωμένων «ΛΕΩΝΙΑ», η οποία στεγάζεται επί της οδού Κρήτης 8 στη Δ.Κ. Μελισσίων, 

αιτείται θέσεις στάθμευσης ασθενοφόρων, προκειμένου να γίνεται με ασφάλεια και χωρίς 

να παρακωλύεται η κυκλοφορία οχημάτων, η επιβίβαση και αποβίβαση ηλικιωμένων και 

ΑμεΑ. 

6. Βάσει της υπ’ αριθμ. 04/2022 τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας μας, προτείνουμε 

την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων για στάθμευση 

ασθενοφόρων, επί της οδού Κρήτης έμπροσθεν του αρ. 8 στη Δ.Κ. Μελισσίων, 

προκειμένου να σταθμεύουν τα ασθενοφόρα της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

«ΛΕΩΝΙΑ», και να διευκολύνεται η προσβασιμότητα στον χώρο.  

7. Η κατακόρυφη σήμανση επί των οδών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 04/2022 μελέτη – τεχνική περιγραφή, η οποία συνοδεύει την εισήγηση. 

8. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στο τοπικό οδικό δίκτυο 

αρμοδιότητας του Δήμου Πεντέλης και δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επίσης, δεν διέρχεται λεωφορειακή γραμμή από την οδό, 



δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς και συνεπώς δεν απαιτείται 

σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). 

9. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών και τη 

διαγράμμιση εκτιμάται σε 113,26€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από υλικά σήμανσης 

που υπάρχουν στην αποθήκη του Δήμου, και δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τον 

προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022. 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

10. Εισηγούμαστε την έγκριση των προτεινόμενων στις παρ. 6, 7 και 9.  

 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων μετά την εισήγηση του Προέδρου και αφού  έλαβε 

υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

    Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής: 

1. Βάσει της υπ’ αριθμ. 04/2022 τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας μας, την παραχώρηση δύο 

(2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων για στάθμευση ασθενοφόρων, επί της οδού Κρήτης 

έμπροσθεν του αρ. 8 στη Δ.Κ. Μελισσίων, προκειμένου να σταθμεύουν τα ασθενοφόρα της 

Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «ΛΕΩΝΙΑ», και να διευκολύνεται η προσβασιμότητα στον 

χώρο.  

2. Η κατακόρυφη σήμανση επί των οδών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 04/2022 

μελέτη – τεχνική περιγραφή, η οποία συνοδεύει την εισήγηση. 

3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια των υλικών και τη διαγράμμιση εκτιμάται σε 

113,26€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από υλικά σήμανσης που υπάρχουν στην αποθήκη 

του Δήμου, και δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                     

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

      2. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

      3. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

      4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

5. ΖΩΗ ΑΓΝΗ 

6. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

8. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

            9. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                        



 

 

 


