ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 23ης Αυγούστου
2021.
Περίληψη
Αριθ. απόφασης 15

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με «Απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σταθμού 23»
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σήμερα 23
Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00, ύστερα από την αριθ. Πρωτ18930/19-08-2021 πρόσκληση
του Προέδρου της (Αντ/χου Ξάνθης) κ. Ι. Ζερενίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020
και 427/77440/13-11-2020, Κ.Υ.Α. Δ1α 38197/18-06-2021(ΦΕΚ 2660/18-06-2021τ. Β΄), ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.
49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και
να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
7. Εμμανουήλ Φανουράκης
2. Ηλίας Ασκαρίδης
3. Θωμάς Ηλιάδης
4. Λεβέντ Χασάν Καρά Οσμάν
5. Σιαμπάν Μπαντάκ
6. Ελισάβετ Παυλίδου
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αφεντούλης Τσακιρίδης
2. Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.18726/16-82021 εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Έκφραση γνώμης σχετικά με «Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σταθμού 23»
ΣΧΕΤ :α) Η αριθ.8/16-08-2021 απόφαση της Κοινότητας Ξάνθης. β)Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.
3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του ν. 4555/18.
Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Κοινότητας Ξάνθης της 16-082021 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 8/2021 απόφασή της, έκφραση γνώμης σχετικά με «Απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης επί της οδού Σταθμού 23» και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα την αριθμό 8/2021 απόφασή της Κοινότητας Ξάνθης ως εξής:
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την απαγόρευση στάσης
και στάθμευσης στην οδό Σμύρνης 23 στην είσοδο του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων, για την
υλοποίηση της οποίας θα εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη ή οριζόντια σήμανση, προκειμένου η
ανωτέρω είσοδος να είναι προσβάσιμη για τα οχήματα των ενοίκων της οικοδομής, (σχετικό τοπογραφικό
σκαρίφημα).
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.
Μειοψήφησε ο σύμβουλος της Κοινότητας Ξάνθης κ. Αλέξανδρος Δαβιτίδης σύμφωνα με την από την 1608-2021 ηλεκτρονική του δήλωση ως εξής: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν πινακίδες απαγόρευσης
παρκαρίσματος σε είσοδο ιδιωτικής πολυκατοικίας. Έτσι όλη η πόλη θα γέμιζε πινακίδες. Οι ένοικοι της
πολυκατοικίας όταν κάποιος οδηγός παρκάρει στην είσοδο είναι υπεύθυνοι να καλούν την αστυνομία.
Πιστεύω ότι το θέμα αυτό δεν έπρεπε καν να είναι για ψηφοφορία.
Τέλος ο Πρόεδρος, 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,
Ψηφιακά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
TSAPADIKOU
Ημερομηνία:
2021.08.25

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για την απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης στην οδό Σμύρνης 23 στην είσοδο του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων, για την
υλοποίηση της οποίας θα εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη ή οριζόντια σήμανση, προκειμένου η
ανωτέρω είσοδος να είναι προσβάσιμη για τα οχήματα των ενοίκων της οικοδομής, (σχετικό τοπογραφικό
σκαρίφημα).
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 23-8-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

