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Προσθήκη νέων και συντήρηση των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ από το Δήμο
Πρέβεζας
Με εντολή του Δημάρχου Πρέβεζας ως προς το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για την ανάπτυξη
μιας προσβάσιμης και φιλικής πόλης προς τα άτομα με αναπηρία και σε συνεργασία με τον
Σύλλογο ΑΜΕΑ Ν. Πρέβεζας «Η Ελπίδα», αναβαθμίστηκε η σήμανση των υφιστάμενων θέσεων
στάθμευσης ΑΜΕΑ και πραγματοποιήθηκε η δημιουργία επιπλέον θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ . Οι
συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης φέρουν πλέον επικάλυψη χρώματος μπλε σε όλη την επιφάνειά
τους και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας, ενώ είναι απαλλαγμένοι
από εμπόδια.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ως πρώτη φάση, (αναμένοντας την πρόσκληση 9 στο πλαίσιο του
Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης») που θα βελτιώσει την
καθημερινότητα ατόμων με Αναπηρία τα οποία συχνά βρίσκουν τις θέσεις στάθμευσης που
προορίζονται για αυτά «καταπατημένες».
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κος Νίκος Γεωργάκος δήλωσε:
«Ανταποκριθήκαμε , άμεσα με μεγάλη χαρά στο αίτημα που κατέθεσε ο Σύλλογος ΑΜΕΑ
Πρέβεζας « Η Ελπίδα» και αποτελούσε μέρος του σχεδιασμού μας για την βελτίωση των
υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης για τους συνανθρώπους μας που
ανήκουν στην ευαίσθητη αυτή ομάδα. Κάθε κοινωνία οφείλει να προστατεύει τα μέλη της που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Εμείς έχουμε ήδη υλοποιήσει και θα συνεχίσουμε να
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προγραμματίζουμε δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών και των
επισκεπτών του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν κινητικά ή άλλα προβλήματα και είμαστε ανοιχτοί
σε προτάσεις και συνεργασίες με τους αντίστοιχους συλλόγους και φορείς, ώστε ο Δήμος μας να
αποτελέσει στο μέλλον μία προσβάσιμη και φιλική πόλη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και
την Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα, με την αξιοποίηση των σχετικών
προγραμμάτων».
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