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

Περίληψη

Αριθ. απόφασης 18

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΚΙΦΧΟΡΝ, ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ
ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ (ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ
ΑΡΙΘΜΟ 332/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)»

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.16736/20-7-2021 εισήγηση του
Προέδρου της Κοινότητας Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Έκφραση γνώμης σχετικά με «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΙΦΧΟΡΝ, ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ (ΠΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 332/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)»
ΣΧΕΤ :α) Η αριθ.5/19-07-2021 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 19-07-2021 που
περιλαμβάνει τη με αριθμό 5/2021 απόφασή της, έκφραση γνώμης σχετικά με «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΚΙΦΧΟΡΝ, ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ
ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 40
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ (ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 332/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)» και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο σώμα την αριθμό 5/2021 απόφασή της Κοινότητας Ξάνθης ως εξής:
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής της σχετικά με τη δημιουργία τεσσάρων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ
επί των οδών Βλαχοπούλου, Γκίφχορν, Ύδρας και Πλ. Εμπορίου και μεταφορά της μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
από την οδό 40 Εκκλησιών στην οδό Πεσόντων Ηρώων (που δημιουργήθηκε με την με αριθμό 332/2018 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου) ως εξής:
Α) Η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βλαχοπούλου μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού και
συγκεκριμένα στη δεύτερη διαμορφωμένη θέση στάθμευσης (από την ανατολική πλευρά) με απότμηση του
πεζοδρομίου κατά 1 μέτρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Β) Η μεταφορά μιας εκ των δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ που είχαν δημιουργηθεί με την με αριθμό 332/2018
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού 40 Εκκλησιών στην οδό Πεσόντων Ηρώων, και συγκεκριμένα στην
πρώτη θέση από την οδό Βλαχοπούλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Έτσι επιτυγχάνεται αφενός μεν
διασπορά των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, αφετέρου δε γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση στην Κεντρική Πλατεία
Ψηφιακά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
TSAPADIKOU
Ημερομηνία:
2021.08.25

Γ) Η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γκίφχορν και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά της οδού
κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, στο ύψος του υφιστάμενου περιπτέρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές.
Δ) Η δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, σαν προέκταση των δύο υφιστάμενων στην οδό Ύδρας και στην
Πλατεία Εμπορίου (απόφαση 331/2018 Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ δημιουργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 52907
απόφασης της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621 (31-12-2009).
Διευκρινίζεται ότι οι προτεινόμενες θέσεις δεν είναι ατομικές, αλλά επιτρέπουν 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 οι οδοί στις οποίες προτείνονται οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην
εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του ν. 3463/2006.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52
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,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του για τη δημιουργία τεσσάρων θέσεων
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί των οδών Βλαχοπούλου, Γκίφχορν, Ύδρας και Πλ. Εμπορίου και μεταφορά της μιας θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ από την οδό 40 Εκκλησιών στην οδό Πεσόντων Ηρώων (που δημιουργήθηκε με την με αριθμό
332/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ως εξής:
Α) Η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βλαχοπούλου μπροστά από το Κέντρο Πολιτισμού και
συγκεκριμένα στη δεύτερη διαμορφωμένη θέση στάθμευσης (από την ανατολική πλευρά) με απότμηση του
πεζοδρομίου κατά 1 μέτρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Β) Η μεταφορά μιας εκ των δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ που είχαν δημιουργηθεί με την με αριθμό 332/2018
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού 40 Εκκλησιών στην οδό Πεσόντων Ηρώων, και συγκεκριμένα στην
πρώτη θέση από την οδό Βλαχοπούλου, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Έτσι επιτυγχάνεται αφενός μεν
διασπορά των θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, αφετέρου δε γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση στην Κεντρική Πλατεία
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Γ) Η δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γκίφχορν και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά της οδού
κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, στο ύψος του υφιστάμενου περιπτέρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
προδιαγραφές.
Δ) Η δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, σαν προέκταση των δύο υφιστάμενων στην οδό Ύδρας και στην
Πλατεία Εμπορίου (απόφαση 331/2018 Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ δημιουργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 52907
απόφασης της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση
ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ
2621 (31-12-2009).
Διευκρινίζεται ότι οι προτεινόμενες θέσεις δεν είναι ατομικές, αλλά επιτρέπουν 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 οι οδοί στις οποίες προτείνονται οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην
εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του ν. 3463/2006.
Τα παραπάνω προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση του άρθρου 52
……………………………………………………………………………………………………………..
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

