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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 2ας
Αυγούστου 2012.
Αριθ. Απόφασης 65

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη
γνωμοδότηση για παραχώρηση επιπλέον χώρων στάθμευσης
(πιάτσας) ΤΑΞΙ στην οδό Οκτωβρίου 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 (3ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.42489/127-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε την 11506/28-2-2012 αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Ξάνθης «Ο Άγιος
Χριστόφορος με την οποία ζητείται η γνώμη του Δήμου Ξάνθης ως προς την κατάργηση των τεσσάρων
(4 ) θέσεων στάθμευσης σε μονή σειρά, επί της οδο ύ Θερμοπυλών και την προσθήκη πέντε (5 ) νέων
θέσεων στην οδό Οκτωβρίου σε συνέχεια των υπαρχόντων προς το ξενοδοχείο Δημόκριτος .
Επίσης σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα 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 Οκτωβρίου και σε
μήκος τριάντα πέντε (35) μέτρων προς την οδό Τσιμισκή.
Επί πλέον σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 244/87 (ΦΕΚ Α104/24-6-1987).
Άρθρο 5 : Χώροι στάσης ή στάθμευσης
1. Η στάση ή η στάθμευση των αυτοκινήτων ταξί και αγοραίων για την εξυπηρέτηση του κοινο ύ
επιτρέπεται:
α) Σε ειδικά γι αυτό το σκοπό καθορισμένους χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες). Οι χώροι αυτοί
καθορίζονται για μεν την Πρωτεύουσα του νομού με απόφαση του οικείου Νομάρχη, μετά από
γνώμη του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η υπηρεσία μας μετά από έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και των κυκλοφοριακών
συνθηκών στο κέντρο της πόλης προτείνει την παραχώρηση τριών επί πλέον θέσεων στάθμευσης
αυτοκινήτων ταξί στην οδό Οκτωβρίου, από την πάροδο μέχρι την θέση φορτοεκφόρτωσης:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό την έκφραση γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 5 το υ
Π.Δ. 244/87 (ΦΕΚ Α104/24-6-1987) για τις προτεινόμενες επί πλέον θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων
ταξί στην οδό Οκτωβρίου,
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
ης

ης

ης

η

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. 92/16-7-2012 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 3)
την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη θετική γνωμοδότηση για παραχώρηση τριών
επιπλέον θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ταξί στην οδό Οκτωβρίου, από την πάροδο μέχρι τη θέση
φορτοεκφόρτωσης.
………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ης

Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

η

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

