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Αριθμ. Απόφ. 141 /2020

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας.
Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 16-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε, μετά την υπ. αριθμ. 21453/12-102020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 ,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου , τις υπ’
αριθ. 18318/13-3-20 και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 ,
καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα παρακάτω
θέματα:
…………………………………………………………………………………………
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης ράμπας για ΑΜΕΑ στην είσοδο Ιατρείου.
………………………………………………………………………………………….
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαρακτσής Ιωάννης
2. Ορφανίδης Δημήτρης
3. Καϊδου Άννα
4. Καρακασίδης Δημήτρης
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος
6. Κεσκερίδης Χρήστος
7. Αντωνιάδου Μαρία
8. Τσεχελίδης Δημήτρης
9. Κάλφας Παναγιώτης
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς
11. Αντωνιάδης Κυριάκος
12. Πράπα Αναστασία
13. Φουρκιώτης Νικόλαος
14. Τερζοπούλου Αθηνά
15. Μίχος Κωνσταντίνος
16. Σίσσιος Μιχάλης
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος
18. Δίκας Ιωάννης
19. Τσάγια Ειρήνη
20. Μπίγγας Στέφανος
21. Κωτσίδης Στέφανος
22. Τραχανάς Δημήτρης

1. Παπαχρήστου Αναστ
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Τουρτούρης Αθανάσιος
Μωυσιάδης Στυλιανός
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Χόλμπα Αντωνία

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
………………………………………………………………………………………………
Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς ήταν παρών
………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας προσκλήθηκε και απάντησε με
σχετικό email σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του.
………………………………………………………………………………………….
Για το εν λόγω θέμα ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαβίβασε με email σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους το υπ’αριθ. 19678/22-9-20 αίτημα Δημότη
μας που αφορά την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ με πλατύσκαλο σε τμήμα του
πεζοδρομίου μπροστά ακριβώς από την κεντρική είσοδο του Ιατρείου του λόγω
υψομετρικής διαφοράς καθώς επίσης και την εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος και καθαριότητας & Ποιότητας ζωής το περιεχόμενο της οποίας
έχει ως εξής :
Σας διαβιβάζουμε την υπ’αριθ. 19678/22-9-2020 αίτηση του κ. Καζαντζ’ή
Γεωργίου και σας γνωρίζουμε σχετικά :
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4067/2012 και το άρθρο 24 του κτιριοδομικού
κανονισμού η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των κτιρίων έξω
από την ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση . Κατ’ εξαίρεση
είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστερα από άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου
αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του
δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της
κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 , σε υφιστάμενα κτίρια με
οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί προ της ισχύος του υπόψη νόμου όπου
στεγάζονται μεταξύ άλλων χρήσεις υγείας και κοινωνικής πρόνοιας , γραφείων
και εμπορίου κ.α. επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις ώστε οι
λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή
εμποδιζόμενα άτομα.
Η υπηρεσία μας μετά από έλεγχο της υπ’αριθ. 364/1979 οικοδομικής άδειας
που αφορά την τριώροφη οικοδομή με υπόγειο στην γωνία των οδών
Νοσοκομείου και Ομήρου, στο ισόγειο της οποίας βρίσκεται το Ιατρείο του κ.
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καζαντζή , διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατασκευής εσωτερικής
ράμπας δεδομένου ότι το δάπεδο του ισογείου ορόφου αποτελεί οροφή του
υπογείου.
Παρακαλούμε για τη δική σας απόφαση, η οποία εφόσον είναι θετική για την
τοποθέτηση ράμπας επί του πεζοδρομίου στην είσοδο του υπόψη ιατρείου, θ
πρέπει η προς τοποθέτηση ράμπα να είναι κινητή με τις ελάχιστες διαστάσεις (
0,90μ) και επιπλέον να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών για τη
συνεχή ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών με
απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. ( μη συνυπολογιζόμενο το κράσπεδο )
ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο.
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Αριθμ. απόφ. 141/2020.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Την χορήγηση άδειας στον Γεώργιο Καζαντζή προς τοποθέτηση κινητής
ράμπας στην είσοδο του Ιατρείου του που βρίσκεται στην Οδό Νοσοκομείου 23
και Ομήρου Γωνία στην Πτολεμαΐδα με τις ελάχιστες διαστάσεις 0,90 μ. και
επιπλέον να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών για τη συνεχή
ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών με απαραίτητο
ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. ( μη συνυπολογιζόμενο το κράσπεδο ) ελεύθερο από
κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. Αριθμ.141 /2020
………………………………………………………………………………………………
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
Ο Δήμαρχος
Τα Μέλη
Παναγιώτης Πλακεντάς
Χαρακτσής Ιωάννης
Ορφανίδης Δημήτρης
Καϊδου Άννα
Καρακασίδης Δημήτρης
Λόφτσαλης Αναστάσιος
Κεσκερίδης Χρήστος
Αντωνιάδου Μαρία
Τσεχελίδης Δημήτρης
Κάλφας Παναγιώτης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
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Πτολεμαΐδα
Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου

Χαρακτσής Ιωάννης

Αντωνιάδης Κυριάκος
Πράπα Αναστασία
Φουρκιώτης Νικόλαος
Τερζοπούλου Αθηνά
Μίχος Κωνσταντίνος
Σίσσιος Μιχάλης
Ταϊρίδης Χρύσανθος
Δίκας Ιωάννης
Τσάγια Ειρήνη
Μπίγγας Στέφανος
Κωτσίδης Στέφανος
Τραχανάς Δημήτρης
Κοκκινίδης Ευστάθιος
Μαυρίδου Μάρθα
Σολαχίδου Βασιλική
Τουρτούρης Αθανάσιος
Μωυσιάδης Στυλιανός
Καραβασίλης Ιωάννης
Σπόντης Δημήτριος
Σεβαστού Ζαφειρούλα
Χόλμπα Αντωνία

