
                                                                                               

                                                                                         

                                                                                              

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθµ.10/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 26/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Καθορισµός θέσης στάθµευσης  ΑΜΕΑ για το ΚΑΠΗ Θέρµης επί της οδού Καπετάν Χάψα

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 24η Μαίου 2016 ηµέρα της εβδοµάδας

Τρίτη  και ώρα 13:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

µετά από την αριθµ. 16873/19-05-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε

σε  καθένα  Σύµβουλο,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του  άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών

βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος

2. Καρκατζούνης Θεοφάνης 2. Ακριτίδου Μαρία

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός

5. Σαραφιανός  Χρήστος

6. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

 

 Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου   Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής και  εισηγούµενος   το

παραπάνω  θέµα (4ο  ηµερήσιας διάταξης),  είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1Β.ν του άρθρου 73

του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) οι δηµοτικές και

κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές  αποφάσεις, στο

πλαίσιο  της  κείµενης  νοµοθεσίας  …  για  τη  ρύθµιση  της  κυκλοφορίας,  των  µονοδροµήσεων  και

κατευθύνσεων  της  κυκλοφορίας,  τον  προσδιορισµό  και  τη  λειτουργία  των  χώρων  στάθµευσης  των

οχηµάτων,  καθώς  και  για  την  τοποθέτηση  και  λειτουργία  µετρητών  ή  εγκαταστάσεων  ρύθµισης  της

στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Την  έκδοση  των  τοπικών  κανονιστικών  αποφάσεων  των  ∆ήµων  εισηγείται  στο  δηµοτικό  συµβούλιο  η

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαµερίσµατος ή οικισµού, η

Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  διαµορφώνει  την  εισήγησή  της,  µετά  από  γνώµη  του  οικείου  τοπικού

συµβουλίου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε  υπόψη των µελών της Επιτροπής  την αριθµ πρωτ. 5511/09-03-2016 εισήγηση

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Λαµβάνοντας υπόψη:

• Το  µε  αριθ.  πρωτ.  898/12-2-2016 έγγραφο  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πρόνοιας  –  Φροντίδας  &

Προσχολικής Αγωγής του  ∆ήµου Θέρµης. µε το οποίο αιτείται  τον καθορισµό  θέσης στάθµευσης

ΑΜΕΑ επί της οδού Καπετάν Χάψα, στη συµβολή µε τον πεζόδροµο της οδού Στρ. Μακρυγιάννη σε

διαµορφωµένες θέσεις στάθµευσης.

• Το  γεγονός  ότι  δεν  υπάρχει  καµία  κυκλοφοριακή  µελέτη  που  να  απαγορεύει  την  στάση  και

στάθµευση στο συγκεκριµένο σηµείο, αντίθετα, υπάρχουν διαµορφωµένες θέσεις στάθµευσης,  



Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

• να γνωµοδοτήσετε  σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2 ε του ν. 3852/2010, ως προς τον καθορισµό

µίας (1) θέσης αποκλειστικής στάθµευσης ΑΜΕΑ για τα µέλη του ΚΑΠΗ Θέρµης, µήκους πέντε (5)

µέτρων επί της οδού Καπετάν Χάψα, στη συµβολή µε τον πεζόδροµο της οδού Στρ. Μακρυγιάννη,

σε ήδη διαµορφωµένες θέσεις στάθµευσης και να προωθήσετε την Απόφασή σας προς την Επιτροπή

Ποιότητας Ζωής, προκειµένου να εισηγηθεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο θα λάβει την

απαραίτητη Κανονιστική Απόφαση, σύµφωνα, µε το άρθρο 73 παρ. 1 Β v του ν. 3852/2010.

• Η άδεια στάθµευσης που θα εκδοθεί  από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο χορηγείται ατελώς, για ένα (1)

έτος και θα ανανεώνεται ετησίως κατόπιν σχετικής αίτησης.

• Η θέση στάθµευσης θα οριστεί µε πινακίδες σήµανσης».

Στο  σηµείο  αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την  υπ.  αριθ.  44/2016 σχετική  απόφαση  του  Συµβουλίου  της

∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης σύµφωνα µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα  και:

1. απόρριψε το αίτηµα καθορισµού θέσης στάθµευσης ΑΜΕΑ για τα µέλη του ΚΑΠΗ Θέρµης, µήκους πέντε

(5) µέτρων επί της οδού Καπετάν Χάψα, στη συµβολή µε τον πεζόδροµο της οδού Στρ. Μακρυγιάννη, σε

ήδη  διαµορφωµένες  θέσεις  στάθµευσης,  για  τους  λόγους  που  αναφέρονται  στο  εισηγητικό  µέρος  της

απόφασης.

2. Πρότεινε να εξαντληθεί το ενδεχόµενο εύρεσης λύσης µε την εξασφάλιση θέσης στάθµευσης εντός του

οικοπέδου και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί η δυνατότητα καθορισµού θέσης στο σηµείο επί

της οδού Μακρυγιάννη στη συµβολή µε την οδό Χάψα.

Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  να διαµορφώσει την  εισήγησή  της στο

∆ηµοτικό  Συµβούλιο,  προκειµένου  να  εκδοθεί  κανονιστική  απόφαση  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις της  παρ.

1Β.ν  του  άρθρου  73 του  Ν.  3852/2010 σε  συνδυασµό  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  79  του  Κ.∆.Κ.  (Ν.

3463/2006). 

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και τις εισηγήσεις της

αρµόδιας  Υπηρεσίας,  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  και  σχέδια,   την  αριθµ.  44/2016  γνωµοδότηση  του

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής  Κοινότητας Θέρµης, σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ.

1Α «περί αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισµό  µίας (1) θέσης

στάθµευσης ΑΜΕΑ µήκους πέντε (5) µέτρων επί της οδού Καπετάν Χάψα, στη συµβολή µε τον πεζόδροµο

της οδού Στρ. Μακρυγιάννη, σε ήδη διαµορφωµένες θέσεις στάθµευσης,  µπροστά από την προτεινόµενη

θέση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (παραπλεύρως του περιπτέρου).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 26/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                    

                                                             ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ  ΠΑΥΛΟΣ




