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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κυκλοφορίας και στάθμευσης 

που επικρατούν στο  τμήμα της οδού Σκουφά  που βρίσκεται μεταξύ της οδού  Παπανίκα   και της οδού 

Μπουμπουλίνας , στην ΠΕ  «Κ.ΜΕΝΙΔΙ » των οποίων η ανάλυση θα προσδιορίσει το βαθμό επιδείνωσης των 

χαρακτηριστικών αυτών από τη διάθεση μιας ειδικής θέσης στάθμευσης στην παραπάνω. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η οδός Σκουφά  από κυκλοφοριακής άποψης είναι τοπικής εμβέλειας και εξυπηρετεί τους περιοίκους.  
Δεν διέρχονται βαρέα οχήματα. 

Δε διέρχονται λεωφορειακές γραμμές ΟΑΣΑ.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ

Γ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΗΣ

Η θέση στάθμευσης, οριοθετείται επί της οδού Σκουφά αρ.12, έμπροσθεν της  κατοικίας του δικαιούχου (δυτική 

πλευρά της οδού) και με διαστάσεις 2,50μ. Χ 4,50μ. , σε θέση τέτοια ώστε να μην παρεμποδίζει καμία άλλη 
λειτουργία της οδού, ούτε οι απέναντι αυτής γκαραζόπορτες 

Η ακριβής  θέση θα οριστεί επιτόπου από το συνεργείο του Δήμου. 

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

Ορθογώνια πληροφοριακή πινακίδα  Ρ-72 

• Αντανακλαστικότητας τύπου Ι, διαστάσεων 0.40x0.60m
• Υλικό κατασκευής: Επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου 
   AlMg, πάχους 3.00 mm

2

2. Ιστοί 2
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•    Οι παραπάνω πινακίδες σήμανσης πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους των τεχνικών 

οδηγιών και προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ και ότι προβλέπεται από τον Ν. 2696/23-03-

1999 (Κ.Ο.Κ.).

•    Τις παραπάνω πινακίδες , τις προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος και τοποθετούνται  από 
συνεργείο του Δήμου που φέρει και τους στύλους.

•    Επί των πινακίδων να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Ε. ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
Οι κυκλοφοριακοί δείκτες της οδού Σκουφά και η σύνθεση της κυκλοφορίας και η ασφαλής διέλευση των πεζών 

περιοίκων , δεν πρόκειται να υποβαθμιστούν από την οριοθέτηση μιας θέσης Ειδικής Στάθμευσης.

Προτείνεται η παραχώρηση της θέσης στάθμευσης  ΖΜΧ 2604 και με διάρκεια ισχύος , όσο διαρκεί η 

πιστοποιημένη αναπηρία  ποσοστού  67% , ήτοι έως 30/06/2022. 

Η ειδική αυτή θέση στάθμευσης παύει να ισχύει για τον δικαιούχο και δύναται να  αποξηλωθεί  από την Τεχνική 

Υπηρεσία σε περίπτωση που πάψουν να συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι ή δεν έχει κατατεθεί 
επικαιροποιημένο πιστοποιητικό αναπηρίας  ή προκύψει άλλη λύση από την Τεχνική Υπηρεσία. 

 
          Η Π/ΝΗ ΤΜ.                                                           Ο  Π/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.                    
 ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ       
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