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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 2ας
Αυγούστου 2012.
Αριθ. Απόφασης 64

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
επανακαθορισμό των θέσεων στάθμευσης στο τμήμα της
Οκτωβρίου από την Κεντρική Πλατεία έως την οδό
Τσιμισκή στην Ξάνθη.

ης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.45146/27-7-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν
τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
Μαζαράκης Σπύρος
3. Βορίδης Δημήτριος
Φωτιάδης Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το (2ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.42491/127-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Αντικείμενο της παρούσης αναφοράς είναι οι θέσεις στάθμευσης στο τμήμα της 28ης Οκτωβρίου
από την Κεντρική Πλατεία έως την οδό Τσιμισκή.
Επί αυτών σας ενημερώνουμε
1.
έχει αυξηθεί η κίνηση των δικύκλων στο κέντρο της πόλης και δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι χώροι
στάθμευσης.
2.
με την 41719/7271 Φ.Ε.Κ. Β 2087/29-9-09 απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης καθορίστηκαν επτά (7)
θέσεις στάθμευσης σε μονή σειρά στην οδό 28ης Οκτωβρίου και σε μήκος τριάντα πέντε (35)
μέτρων προς την οδό Τσιμισκή (μέχρι την πάροδο).
3.
στον παραπάνω χώρο υπάρχει μία θέση στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. (μπροστά από τα Ταξί), επτά (7 )
θέσεις για Ταξί, σε συνέχεια έχουμε δύο (2) θέσεις στάθμευσης οχημάτων μία (1) για
φορτοεκφόρτωση, και ακολουθούν άλλες πέντε (5) θέσεις στάθμευσης οχημάτων
Η υπηρεσία μας μετά από έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και των κυκλοφοριακών
συνθηκών στο κέντρο της πόλης προτείνει:
1. την μετατόπιση της θέσης φορτοεκφόρτωσης κατά πέντε (5) μέτρα προς την οδό Τσιμισκή ούτως
ώστε να δημιουργηθεί χώρος για στάθμευση μπροστά από την φορτοεκφόρτωση τριών (3)
οχημάτων, και τον χαρακτηρισμό των υπολοίπων τεσσάρων θέσεων στάθμευσης (από τη θέση
φορτοεκφόρτωσης έως την οδό Τσιμισκή) ως χώρο στάθμευσης δικύκλων.
2. να χαρακτηριστεί ο χώρος φορτοεκφόρτωσης και ως χώρος για στάση των Τουριστικών
Λεωφορείων
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με το άρθρο 7 3 παρ. 1 .Β.v.
του Ν.3852/10, το σχέδιο κανονιστικής απόφασης των άρθρων 79 & 82 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) για την
προτεινόμενη ρύθμιση.
Κατά τη διάρκεια της συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Ταρενίδης
η
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επεσήμανε ότι με τη χορήγηση των τριών νέων θέσεων στάθμευσης επί της
Οκτωβρίου
καταργούνται όλες οι θέσεις πιάτσας ΤΑΞΙ επί της οδού Θερμοπυλών. Ταυτόχρονα τα μέλη της Επιτροπής
μετά από πρόταση του Προέδρο υ συμφώνησαν στη διασφάλιση δυο μέτρων χώρου για την ελεύθερη
διέλευσης των πεζών και ειδικότερα των ΑμεΑ προς την πάροδο που οδηγεί στην οδό Δαγκλή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
ης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη 1) το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν
του Ν.3852/10, 2) την αριθ. 91/16-7-2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 3)
την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον
επανακαθορισμό των θέσεων στάθμευσης στο τμήμα της Οκτωβρίου από την Κεντρική Πλατεία έως την
οδό Τσιμισκή στην Ξάνθη. Ειδικότερα εισηγείται :
Α) την μετατόπιση της θέσης φορτοεκφόρτωσης κατά πέντε (5 ) μέτρα προς την οδό Τσιμισκή ο ύτως
ώστε να δημιουργηθεί χώρος για στάθμευση μπροστά από την φορτοεκφόρτωση τριών (3) οχημάτων, και
τον χαρακτηρισμό των υπολοίπων τεσσάρων θέσεων στάθμευσης (από τη θέση φορτοεκφόρτωσης έως
την οδό Τσιμισκή) ως χώρο στάθμευσης δικύκλων.
Β) να χαρακτηριστεί ο χώρος φορτοεκφόρτωσης και ως χώρος για στάση των Τουριστικών Λεωφορείων
Επιπλέον προτείνεται η κατάργηση όλων των θέσεων πιάτσας ΤΑΞΙ επί της οδο ύ Θερμοπυλών,
καθώς και η διασφάλιση δυο μέτρων χώρου για την ελεύθερη διέλευσης των πεζών και ειδικότερα των
ΑμεΑ
προς
την
πάροδο
που
οδηγεί
στην
οδό
Δαγκλή.
ης

………………………………………………………………………………….

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 6-8-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δέσποινα Γκούμα

υπογραφές

