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Αγ. Στεφάνου κα Ταουξή
1. ΘΕΜΑ: ««Γνωμοδότηση και λήψη σχετικής απόφασης
για την
οριοθέτηση χώρων στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία
(ΑΜΕΑ) και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης
άλλων οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία στην Δημοτική Κοινότητα Αγ.
Στεφάνου Δήμου Διονύσου »
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα:
Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
προβλέπεται ότι :
Παρ 2. «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει
προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια
όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….)
Β) Με αφορμή την υπ΄αρ. Πρωτ. 1481/10-01-2018 αίτηση του Κριεμάδη Στέφανου
που αφορά το αίτημα του για την τοποθέτηση πινακίδας-σήμανση για ελεύθερη
στάθμευση επί της οικίας του λόγω αναπηρίας ,καθώς και ανάλογη σήμανση ώστε
να αποτρέπει την παράνομη στάθμευση άλλων οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο
της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στους Συμβούλους της
Δημοτικής Κοινότητας διευκρινίζοντας τους να λάβουν υπόψη ότι ένα τμήμα του
συγκεκριμένου δρόμου αυτονόητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και
μόνο από τον αιτούντα που έχει θέμα αναπηρίας (ΑΜΕΑ) .Στη συνέχεια προτείνει με
αφορμή το παραπάνω αίτημα και λαμβάνοντας υπόψη του για την ασφάλεια όλων
των δημοτών την αναγκαιότητα οριοθέτησης χώρων στάθμευσης για τα άτομα με
αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί των δρόμων της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου.
Επίσης ζητάει από τα Μέλη του Συμβουλίου να διατυπώσουν τις προτάσεις τους
σχετικά για :
- την τοποθέτηση ειδικής πινακίδας-σήμανση για ελεύθερη στάθμευση επί της οδού
Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 6 της οικίας του ανωτέρω λόγω αναπηρίας ,καθώς και
ανάλογη σήμανση ώστε να αποτρέπει την παράνομη στάθμευση άλλων οχημάτων στο
συγκεκριμένο σημείο ,
- τις προτάσεις τους για συγκεκριμένα σημεία που κρίνουν ότι είναι πιο αναγκαία
να οριοθετηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ)
λόγω της κυκλοφορίας και στάθμευσης των άλλων οχημάτων σε αυτά τα σημεία
προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. και την τοποθέτηση
ανάλογων πινακίδων σήμανσης.
Η ανωτέρω απόφαση για την οριοθέτηση χώρων στάθμευσης οχημάτων για άτομα
με αναπηρία (ΑΜΕΑ) και την τοποθέτηση ειδικών πινακίδων για την απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης άλλων οχημάτων στην Δημοτική Κοινότητα Αγ. Στεφάνου
Δήμου Διονύσου , εν συνεχεία θα διαβιβαστεί προς την Τ. Υ. του Δήμου που θα
εισηγηθεί στην Ε.Π.Ζ. του Δήμου και θα διαμορφώσει εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης.
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