ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.13/30-9-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.

Αριθ. απόφασης 61

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης για «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.25137/25-9-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Ζερενίδη (Αντ/ρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο 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 ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
7. Εμμανουήλ Φανουράκης
2. Ηλίας Ασκαρίδης
8. Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού
3. Λεβέντ Χασάν Καρά Οσμάν
4. Σιαμπάν Μπαντάκ
5. Ελισάβετ Παυλίδου
6. Αφεντούλης Τσακιρίδης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στυλιανός Γουναρίδης
2. Στέφανος Ιγιαννίδης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Ιγιαννίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία
του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Ελισάβετ Παυλίδου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.21389/21-82019 εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά με την έκφραση γνώμης για « Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Νέστου από την
αριστερή πλευρά αυτής και στο τμήμα μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου»
ΣΧΕΤ :α) Η αριθ.28/19-08-2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης. β) άρθρων 83 παρ. 4 και 84
παρ.1 εδ. στ. του Ν.3852/10.
Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
της 19-08-2019 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 28/2019 απόφασή της σχετικά με την έκφραση γνώμης για
«Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Νέστου από την αριστερή πλευρά αυτής και στο τμήμα
μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου» και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης ».
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.28/2019 απόφαση της ΔΚΞ σύμφωνα με
την οποία εισηγείται στην ΕΠΖ την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης
στάσης και στάθμευσης Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση & στάθμευση) επί της οδού Νέστου, στο τμήμα μεταξύ
των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου από την αριστερή πλευρά της κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων,
προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία μεγάλων διαστάσεων μεταγωγικών οχημάτων της Ελληνικής
Αστυνομίας.
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.
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 το προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης της
κυκλοφορίας και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση & στάθμευση) επί της οδού Νέστου, στο
τμήμα μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Δημοκρίτου από την αριστερή πλευρά της κατά τη φορά κίνησης των
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οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία μεγάλων διαστάσεων μεταγωγικών οχημάτων της
Ελληνικής Αστυνομίας.
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.
……………………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Ζερενίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-10-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

.

