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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                      

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

=============== 

    Από το υπ’ αριθμ. 6o  Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας που συνεδρίασε την  13η  Iουλίου  2020. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2020             

                                      

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ορ/δας, σχετικά με 

τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν της 

επιχείρησης με την επωνυμία «Δένδρο της αγάπης - ΚΔΑΠΜΕΑ» στην οδό Αγίων 

Θεοδώρων 53  στην Ορεστιάδα. 

 

Στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός  Ιουλίου   του 

έτους 2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα  01:30 π.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Συμβούλιο 

Δημοτικής Κοινότητας Ορεστιάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13376/07.07.2020   έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου, που δόθηκε χωριστά σε καθένα μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα  88 & 89 

τoυ Ν. 3852/10. 

    Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι εκ των 

έντεκα  (11) μελών βρέθηκαν παρόντα  οκτώ  ( 08 )  μέλη,  ήτοι: 

  

                       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΥΖΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος) 

2. ΠΕΝΤΙΦΡΑΓΚΑΣ  ΒΑΣΙΛ. 

3. ΧΑΡΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛ. 

4. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ  

5. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  ΚΥΡ. 

6. ΧΑΡΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

7. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

8. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  

 

 

1. ΤΟΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝ.  

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤ. 

3. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ  ΣΤΕΦ. 

 

 

 

         

 

   Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η  υπάλληλος του Δήμου  Μόρφη Αναστασία, για την    

τήρηση των πρακτικών.  

        Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος τo  2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  
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        Στην υπ’ αριθμ. 10768/12-06-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ορεστιάδας 

αναφέρονται τα εξής αναλυτικά:  

       «Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10079/04.06.2020 αίτηση της κ. Γαρουφαλίδου 

Χαρίκλειας του Σωκράτη, κάτοικου Ορεστιάδας, με την οποία ζητεί να επιτραπεί η τοποθέτηση 

απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν της επιχείρησης με την επωνυμία 

«Δέντρο της Αγάπης ΚΔΑΠΜΕΑ» στην οδό Αγ, Θεοδώρων 53 ώστε να διευκολυνθούν οι 

μετακινήσεις των παιδιών με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 34 (στάση και στάθμευση) του 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

 

Η Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση και τη σύμφωνη γνώμη του τμήματος 

Τροχαίας Ορεστιάδας συναινεί και προτείνει: 

Να τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες στάσης και στάθμευσης στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν 

της επιχείρησης με την επωνυμία «Δέντρο της Αγάπης ΚΔΑΠΜΕΑ» στην οδό Αγ, Θεοδώρων 53, σε 

μήκος 10 μέτρων που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση των 

παιδιών με αναπηρία (ΑΜΕΑ)  

        Επισυνάπτεται: 

1. Η υπ αριθμ. 10079/04.06.2020 αίτηση της κ. Γαρουφαλίδου Χαρίκλειας του Σωκράτη. 

2. Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης 

3. Σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδας» 

 

            To Συμβούλιο  της  Δημοτικής Κοινότητας,  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 

υπόψη, την υπ’ αρ. 10768/12-06-2020  εισήγηση της ΤΥΔΟ, την υπ’αριθμ. 1016/49/66-ρ<α΄, 

σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας Ορεστιάδας, την υπ’αριθμ. 1824/27-05-2020 απόφαση της  Γεν. Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας & κοινωνικής μέριμνας  και το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ. και την παρ. 2 του άρθρου 76 

του Ν.3852/2010,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

             Γνωμοδοτεί συναινετικά προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με : 

 την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν  της 

επιχ/σης  «Δένδρο της αγάπης ΚΔΑΠΜΕΑ», στην οδό Αγίων Θεοδώρων  53,  σε μήκος  (10)  μέτρων   

για στάθμευση οχημάτων  της επιχ/σης  και των ατόμων  με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).   

       -      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2020 

       -      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως  ακολουθεί: 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

        Ακριβές απόσπασμα 

            Ο  Πρόεδρος 

 

    

 

 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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