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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 22ης Ιουλίου
2011.
Αριθ. απόφασης 31

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τη χρήση πρασιάς ως πάρκινγκ
από τους ενοίκους οικοδομής επί της οδού Ανδρέου
Δημητρίου 58.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 22 Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης)
Στυλιανίδη Μιχαήλ, με αριθ. πρωτ.42208/19-7-11, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1.Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
3. Βορίδης Δημήτριος
4. Μούρκας Χρήστος
5. Μαζαράκης Σπύρος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Φανουράκης Εμμανουήλ
8. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, το οποίο ήταν εξ αναβολής από τη συνεδρίαση της ΕΠΖ
στις 27-5-2011, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.26547/25-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Με την αριθ.πρωτ.25824/2011 αίτησή τους οι ένοικοι της οικοδομής Ανδρ. Δημητρίου 58 ζητούν άδεια
για την είσοδο-έξοδο επί της πρασιάς της ανωτέρω οικοδομής προκειμένου να τη χρησιμοποιούν ως
παρκινγκ. Μετά από επί τόπου έλεγχο των κυκλοφοριακών συνθηκών η υπηρεσία αποφαίνεται ότι τα
αυτοκίνητα θα σταθμεύουν λοξά μετά το εγκεκριμένο πεζοδρόμιο και ότι θα απαγορευθεί η στάση και η
στάθμευση έμπροσθεν της πρασιάς.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73παρ.1.Β.ν) του
Ν.3852/10,το σχέδιο κανονιστικής απόφασης του άρθρου 82 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) για την
προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
Κατά την έναρξη συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Μιχαήλ
Στυλιανίδης υπενθύμισε στα μέλη το λόγο αναβολής εξέτασης του θέματος σε προηγούμενη συνεδρίαση
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά η νομική υπηρεσία του Δήμου. Στη συνέχεια διάβασε στα μέλη τη
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου Ξάνθης, κ. Ιωάννη Λάμπρου, η οποία έχει ως εξής:
«Προς
Τον κ. Δήμαρχο Ξάνθης,
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης
Ενταύθα
Σε απάντηση του ερωτήματός σας που αφορά το αίτημα κατοίκων της οικοδομής επί της Ανδρέου
Δημητρίου 58 για τη χρήση της πρασιάς της οικοδομής των ως χώρου στάθμευσης και ειδικότερα εάν
απαιτείται η έκδοση κανονιστικής απόφασης, έχω την τιμή να γνωμοδοτήσω ως ακολούθως.
Κατ’ το άρθρο 82Κ.Δ.Κ. με τίτλο «Ρύθμιση κυκλοφορίας», «1. Οι Κανονιστικές Αποφάσεις, που αφορούν
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της
κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους
χώρους, εκδίδονται μετά προηγούμενη κατάρτιση σχετικών μελετών, οι οποίες έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του οικείου Δήμου ή Κοινότητας ή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και
Κοινοτήτων των Περιφερειών».
Σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης, οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης προέβησαν σε επιτόπιο
έλεγχο και με την από 24-5-2011 αναφορά εισηγούνται στην Επιτροπή σας τη λήψη κανονιστικής
απόφασης, η οποία θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη λήψη κανονιστικής απόφασης για
τη ρύθμιση της στάθμευσης των αιτούντων.
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Εν όψει των ανωτέρω, δει όπως εκδοθεί κανονιστική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης μετά
από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Ξάνθης
Ιωάννης Λάμπρου
Δικηγόρος»
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος τα μέλη της ΕΠΖ, κ.κ. Μαζαράκης Σπύρος και Βορίδης
Δημήτριος ζήτησαν διευκρινήσεις ως προς τη στάθμευση των οχημάτων στη συγκεκριμένη οδό και
σημείωσαν ότι θα ψηφίσουν θετικά με την προϋπόθεση ότι αυτή θα επιτρέπεται στην απέναντι πλευρά του
δρόμου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1Β.ν). του
Ν.3852/10, έχοντας υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας, καθώς και την αριθ.πρωτ.41340/13-7-11
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη χρήση πρασιάς ως
παρκινγκ από τους ενοίκους επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 58 οικοδομής, με την προϋπόθεση ότι θα
σταθμεύουν λοξά και δε θα καταλαμβάνουν μέρος του πεζοδρομίου.
……………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν
υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-7-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

