
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ:
1. ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
2. ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα «Π» στο πεζοδρόμιο
έμπροσθεν  του  καταστήματος  της  τράπεζας  Attica Bank στη  Δ.Κ.  Άνοιξης  του  Δήμου
Διονύσου.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1) Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2) Την υπ’ αριθμ. 3015/30/6 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με
τον καθορισμό όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ 536/Β’/23-
03-2009).

3) Την υπ’ αριθμ. 52907 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους  χώρους  των  οικισμών  που  προορίζονται  για  την  κυκλοφορία  πεζών
(ΦΕΚ 2621/Β’/31-12-2009).

4) Το  άρθρο  367  παρ.  1  του  κτιριοδομικού  κανονισμού  (άρθρο  24  απόφ.
3046/304/30.1/3.2.1989),  τα  πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων κατασκευάζονται,
ανακατασκευάζονται,  επισκευάζονται  και  συντηρούνται  με  σκοπό να  διασφαλίζεται  η
συνεχής ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους
και η χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία
του εδάφους.

5) Την από 23/03/2015 αίτηση του κ. Ηλία Γραμματικογιάννη περί έγκρισης χωροθέτησης
προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σχήματος «Π» επί του καταστήματος της  Attica Bank
στη Λεωφ. Μαραθώνος 79 στην Άνοιξη.

6) Την από 11/03/2015 Τεχνική Έκθεση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων «Π» του
Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ηλία Γραμματικογιάννη.

7) Το από Μάρτιο  2015  Τοπογραφικό  Διάγραμμα  του  Τοπογράφου  Μηχανικού  κ.  Ηλία
Γραμματικογιάννη.

Επί του ανωτέρω θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  367  παρ.  1  του  κτιριοδομικού  κανονισμού  (άρθρο  24  απόφ.
3046/304/30.1/3.2.1989),  τα  πεζοδρόμια  των  κοινόχρηστων  χώρων  κατασκευάζονται,
ανακατασκευάζονται,  επισκευάζονται  και  συντηρούνται  με  σκοπό να  διασφαλίζεται  η  συνεχής
ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους
από άτομα με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52907 απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε
κοινόχρηστους  χώρους  των  οικισμών  που  προορίζονται  για  την  κυκλοφορία  πεζών  (ΦΕΚ
2621/Β’/31-12-2009) και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής, η χρήση προστατευτικών εμποδίων της
κίνησης  των  πεζών  κατά  μήκος  των  πεζοδρομίων  επιτρέπεται  μόνο  εφόσον  αυτά
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κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή «Π» ή κιγκλιδώματος με ύψος
0,80μ.  και  μέγιστο μήκος  1,50μ.  με  απόσταση μεταξύ  τους  1,00μ.  και  με  επιπλέον  οριζόντιο
στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3015/30/6 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
σχετικά  με  τον  καθορισμό  όρων  ασφαλείας  καταστημάτων  πιστωτικών  ιδρυμάτων  (ΦΕΚ
536/Β’/23-03-2009) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1η, ως μέτρα ασφαλείας των καταστημάτων
των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι και η δημιουργία φυσικών εμποδίων προ των καταστημάτων,
ιδίως  με  την  αύξηση  του  ύψους  του  ρείθρου  του  πεζοδρομίου,  την  τοποθέτηση  μεταλλικών
εμποδίων σε σχήμα «Π» και την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στο πεζοδρόμιο, μετά από σχετική
άδεια του οικείου Ο.Τ.Α.

Την  23/03/2015  υποβλήθηκε  αίτηση  από τον  κ.  Ηλία  Γραμματικογιάννη  προκειμένου  να
εγκριθεί  η  χωροθέτηση  προστατευτικών  κιγκλιδωμάτων  σχήματος  «Π»  έμπροσθεν  του
καταστήματος της  Attica Bank στη Δ.Κ. Άνοιξης. Η αίτηση συνοδευόταν από τεχνική έκθεση και
τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η θέση των μεταλλικών εμποδίων σχήματος «Π».
Συγκεκριμένα, προτείνεται η τοποθέτηση 10 εμποδίων σχήματος «Π» χρώματος μπλέ πλάτους
1μ., ύψους 0,80μ., και σε απόσταση μεταξύ τους 1μ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται

η  λήψη  απόφασης  από  το  Τοπικό  Συμβούλιο  της  Δ.Κ.  Άνοιξης  και  την  Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής για την έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε σχήμα «Π» στο
πεζοδρόμιο έμπροσθεν του καταστήματος της τράπεζας Attica Bank στη Δ.Κ. Άνοιξης του
Δήμου Διονύσου σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Συν.: 1. Η από 23/03/2015 αίτηση.
2. Η από 11/03/2015 Τεχνική Έκθεση του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ηλία 
Γραμματικογιάννη.
3. Το από Μάρτιο 2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Ηλία 
Γραμματικογιάννη.

                                                                Η Προϊσταμένη
      Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ε.Δ.
1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.       Άννα Αγγελίνα
3. Φ. Εισηγήσεων Ε.Π.Ζ..   Πολιτικός μηχανικός
4. Φ. Υπηρεσίες Δ. Διονύσου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ,            /04/2015
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