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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
12ης Φεβρουαρίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 9

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για τη δημιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π.Τσαλδάρη 132 και
Ηροδότου ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.4313/8-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
(Δημάρχου Ξάνθης) Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα
μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2. Ηλιάδης Θωμάς
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3. Καρά Αχμέτ
3. Λύρατζης Πασχάλης
4. Μούρκας Χρήστος
4. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5. Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
2. Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.59308/18-12-2015 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της Τεχνικής
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
΄΄Εισηγήτρια: Παπαδοπούλου Αραβέλα,Προϊσταμένη τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ.
Σας γνωρίζουμε ότι με αίτησή του ο κ. Ερτέμ Καβάζ αιτείται θέση φορτοεκφόρτωσης, έμπροσθεν του
καταστήματός του, επί της οδού Π. Τσαλδάρη 132 και Ηροδότου.
Μετά από επιτόπου αυτοψία της Υπηρεσίας μας και έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και
κυκλοφορίας επί της οδού Π. Τσαλδάρη 132 και Ηροδότου διαπιστώθηκε ότι στην εν λόγω περιοχή δεν
υπάρχουν θέσεις φορτοεκφορτώσεις. Το πλάτος οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο είναι 10.60m, ενώ
οι φωτεινοί σηματοδότες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στη διασταύρωση των οδών Έβρου και Π.
Τσαλδάρη απέχουν περίπου 11.90m.
Η Υπηρεσία μας προτείνει τη διαμόρφωση μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση των
παρόδιων καταστημάτων της οδού Π. Τσαλδάρη, η οποία θα είναι σε απόσταση μεγαλύτερη των 20m από
τους φωτεινούς σηματοδότες. Η προτεινόμενη θέση θα βελτιώσει την κυκλοφορία των οχημάτων και των
πεζών στην περιοχή, αφού οι προμηθευτές πολλές φορές σταθμεύουν παράνομα επί της οδού ή επί του
πεζοδρομίου παρακωλύοντας την ομαλή κυκλοφορία.
Ο καθορισμός ωραρίου εφοδιασμού των καταστημάτων στην πόλη της Ξάνθης και χρήσης των θέσεων
φορτοεκφόρτωσης έχει γίνει με την αρ. 247/01-08-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει ως
κάτωθι:
1. Όλες οι θέσεις που υπάρχουν και αυτές που πρόκειται να δημιουργηθούν να εξυπηρετούν απαραιτήτως
περισσότερα του ενός καταστήματα.
2. Να επιτρέπεται η στάση για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στις ειδικές προβλεπόμενες θέσεις για τη
τροφοδοσία των καταστημάτων, για την πόλη της Ξάνθης εκτός της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης το
διάστημα από 7.30 έως τις 10.00 το πρωί και 15.00 έως 17.00 το απόγευμα, μετά το πέρας του ωραρίου
φορτοεκφόρτωσης οι προβλεπόμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης να διατίθενται ως θέσεις στάθμευσης
οχημάτων.
Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτει στην
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εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.
Παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 του Ν.3852/10,
προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής
απόφασης των άρθρων 79, 82 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), για τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας.΄΄
Ο Πρόεδρος είπε ότι με την αριθ.10/21-1-2016 απόφαση του το συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.
Τέλος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.59308/18-12-2015 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
2.Την αριθ.10/21-1-2016 απόφασή της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
3.Την αριθ.247/1-8-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4.Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β εδάφιο v) του Ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π.Τσαλδάρη 132 και Ηροδότου , η οποία θα είναι σε απόσταση
μεγαλύτερη των 20m από τους φωτεινούς σηματοδότες. Η προτεινόμενη θέση θα βελτιώσει την
κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών στην περιοχή, αφού οι προμηθευτές πολλές φορές
σταθμεύουν παράνομα επί της οδού ή επί του πεζοδρομίου παρακωλύοντας την ομαλή κυκλοφορία.
Ο καθορισμός ωραρίου εφοδιασμού των καταστημάτων στην πόλη της Ξάνθης και χρήσης
των θέσεων φορτοεκφόρτωσης έχει γίνει με την αρ. 247/01-08-2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και έχει ως κάτωθι:
1.Όλες οι θέσεις που υπάρχουν και αυτές που πρόκειται να δημιουργηθούν να εξυπηρετούν
απαραιτήτως περισσότερα του ενός καταστήματα.
2. Να επιτρέπεται η στάση για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στις ειδικές προβλεπόμενες θέσεις
για τη τροφοδοσία των καταστημάτων, για την πόλη της Ξάνθης εκτός της περιοχής ελεγχόμενης
στάθμευσης το διάστημα από 7.30 έως τις 10.00 το πρωί και 15.00 έως 17.00 το απόγευμα, μετά το
πέρας του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης οι προβλεπόμενες θέσεις φορτοεκφόρτωσης να διατίθενται
ως θέσεις στάθμευσης οχημάτων.
Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν
εμπίπτει στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999
«ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15-2-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

