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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 21ης
Φεβρουαρίου 2019.
Αριθ. απόφασης 10

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Παρόδου Αντίκα 27.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21ης Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.4076/15-02-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Δέσποινα Παρτσαλίδου, 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 έξι (6) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Παρτσαλίδου Δέσποινα (πρόεδρος)
1. Κυριακίδης Αλέξανδρος
2. Γουναρίδης Στυίανός
2. Χαριτωνίδου Ειρήνη
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
3. Χασάν Ογλού Ορχάν
4. Λομβαρδέας Μιχαήλ
5. Σδρέβανος Μαρίνος
6. Φανουράκης Εμμανούηλ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Η Πρόεδρος Δέσποινα Παρτσαλίδου κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής το από
01-02-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος ΜΕΣΥΕ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Ξάνθης το οποίο έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ : α) Το με αρ. πρ. 48905/15-11-2017 έγγραφό σας, β) Το από 22/02/2018 έγγραφό σας
Σε συνέχεια του α) σχετικού και των διευκρινήσεων που δόθηκαν με το β) σχετικό, σας αποστέλλουμε το
με αρ. πρ. 353/07-01-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και τεχνικών έργων ΑΝ. Μακ.
& Θράκης.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη το εν λόγω Υπηρεσιακό
Σημείωμα καθώς και την αριθμ, 67/25-10-2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ, αριστερά της εισόδου της Παρόδου Αντίκα 27 και σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ΚΟΚ. Η εν λόγω θέση ΑΜΕΑ δε θα δημιουργήσει προβλήματα στην κυκλοφορία της
οδού.
Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη θέση δεν είναι ατομική αλλά επιτρέπει τη στάθμευση όλων των
οχημάτων που διαθέτουν δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί-εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη
ή οριζόντια σήμανση.
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.
Το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο εμπίπτει 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 10/2019.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Δέσποινα Παρτσαλίδου
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23/02/2019
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