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Κερατσίνι: 4-4-2016
Αριθ. πρωτ. : 18873

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό τη̋ υπ’ αριθ. αριθ. 4η̋ τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 31η̋ Μαρτίου 2016
Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Κερατσινίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 26/2016
ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ (ΜΟΝΟΥΣ-ΖΥΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ»
Στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 31 του μηνό̋ Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.15 μ.μ
συνήλθε σε δημόσια 4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Συμβούλιο τη̋
Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Κερατσινίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 17559/29-3-2016, έγγραφη πρόσκληση
τη̋ Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋
του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση εννέα (9) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Αλεξίου Αναστάσιο̋ 2) Βεντούρη Γαρυφαλιά 3) Βρεττάκου Κυριακή 4) Δρόσου Αναστασία (Πρόεδρο̋) 5)
Κισσακιαβούρη̋ Ελευθέριο̋ 6) Μανουσιάδη Βασιλική 7) Μαρκουλάκη Ανθίππη 8) Προδρόμου Άννα και 9) Χαλικιά
Ροδάνθη.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Αρφαρά̋ Γεώργιο̋ 2) Καλαμάκη̋ Παντελεήμων-Ιωάννη̋ 3) Καραγιαννίδου Ελισάβετ 4) Κούβαρη̋ Παναγιώτη̋
5) Μαρωνίδου Παρασκευή και 6) Τζανή Ελένη.
Παρευρέθη επίση̋ ο υπάλληλο̋ του τμήματο̋ Δημοτικού Συμβουλίου, Μάνο̋ Χρήστο̋ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋
συνεδρίαση̋.
Το ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ εισηγήθηκε η Πρόεδρο̋ του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου
Αναστασία και ζήτησε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ω̋ επείγον. Το Σώμα
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ω̋ επείγον. Στην συνέχεια
μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξή̋:
Η οδό̋ Αχιλλέω̋, που βρίσκεται μεταξύ και κάθετα τη̋ Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη και τη̋ οδού Υψηλάντου,
είναι ένα̋ δρόμο̋ 2πλη̋ κατεύθυνση̋ με φανάρια όπου το παρκάρισμα επιτρέπεται και από τι̋ δύο μεριέ̋ του με
αποτέλεσμα τι̋ ώρε̋ αιχμή̋ να δημιουργείται σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ειδικά για τα αυτοκίνητα που
έρχονται από την Π. Φύσσα πολλέ̋ φορέ̋ ξεμένουν στη μέση τη̋ λεωφόρου. Όποιο̋ έχει περάσει από αυτό το
σημείο εκείνε̋ τι̋ ώρε̋ έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα και το έχει συζητήσει με πολλού̋ από του̋ κοινοτικού̋
και δημοτικού̋ συμβούλου̋.
Έτσι καταλήξαμε και προτείνουμε-βλέποντα̋ ότι είναι ένα κομβικό σημείο που ενώνει δύο μεγάλε̋ περιοχέ̋ του
Κερατσινίου- το παρκάρισμα να γίνεται εναλλάξ κάθε μήνα μόνο από τη μια πλευρά του δρόμου.
Μετά τα ανωτέρω, παρακαλώ το σώμα να αποφανθεί σχετικά.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινήσει̋, η
Πρόεδρο̋ κ. Δρόσου Αναστασία, έθεσε την ανωτέρω πρόταση προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
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1. Και προτείνει: το εναλλάξ παρκάρισμα κάθε μήνα (μονού̋-ζυγού̋ μήνε̋) μόνο από την μία πλευρά του
δρόμου στην οδό Αχιλλέω̋, που βρίσκεται μεταξύ και κάθετα τη̋ Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη και τη̋
οδού Υψηλάντου.
2. Μεταβιβάζει την απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋, για τι̋ δικέ̋ τη̋ ενέργειε̋.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (26).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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