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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ξάνθης, της 24ης
Σεπτεµβρίου 2012.

Αριθ. Απόφασης 72

Περίληψη
Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τη δηµιουργία θέσης
στάθµευσης για ΑµεΑ στην οδό Χατζησταύρου 11 στην
Ξάνθη.

Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 24 Σεπτεµβρίου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξάνθης και στην αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδηµάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, µε αριθ. πρωτ.53904/18-9-2012, 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 7 µέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
Φανουράκης Εµµανουήλ
που δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.
3. Ανταµπούφης Νικόλαος
4. Μαζαράκης Σπύρος
5. Μούρκας Χρήστος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (2ο) θέµα της ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.53502/13-92012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι ύστερα από αίτηµα του ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ µε αρ.πρωτ.47164/9-8-2012 που αφορά
την τοποθέτηση θέσης στάθµευσης για ΑµεΑ η υπηρεσία µας προχώρησε σε επιτόπου αυτοψία όπου
διαπιστώθηκαν τα εξής:
Στη θέση του ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ καθώς και σε απόσταση µικρότερη των 50 m, όπως ορίζεται από το
ΦΕΚ 230Β/21-2-2005 παρ.4.4.8, δεν υπάρχει θέση στάθµευσης για ΑµεΑ. Επίσης απέναντι από το ΚΕΚ
βρίσκεται το Ιδιωτικό Μειονοτικό Σχολείο το οποίο δε διαθέτει θέση στάθµευσης για ΑµεΑ.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και µετά από τον έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθµευσης και
κυκλοφορίας στην περιοχή της οδού Χατζησταύρου προτείνεται µια θέση στάθµευσης για ΑµεΑ στην
οδό Χατζησταύρου ανάµεσα στις οδούς Ανατολικής Θράκης και Ρήγα Φεραίου. Πιο συγκεκριµένα
προτείνεται η δηµιουργία της θέσης επί της οδού Χατζησταύρου 11 αµέσως µετά την είσοδο υπόγειου
γκαράζ. Η προτεινόµενη θέση θα εξυπηρετήσει ταυτόχρονα τη λειτουργία του ΚΕΚ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ,
καθώς και το Ιδιωτικό Μειονοτικό Σχολείο που ήδη λειτουργεί. Επιπλέον µε τη χρήση της θέσης
στάθµευσης ενδέχεται να βελτιωθεί η κυκλοφορία καθώς οι χρήστες της θα έχουν όλο τον απαιτούµενο
χρόνο αποβίβασης και επιβίβασης χωρίς την παρακώλυση της κυκλοφορίας.
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.
Παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν) του
Ν.3852/10 το σχέδιο κανονιστικής απόφασης του άρθρου 82 του Ν.3463/06 (Κ.∆.Κ) για την
προτεινόµενη κυκλοφοριακή ρύθµιση».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ. Ανταµπούφης Νικόλαος και Μαζαράκης Σπύρος ζήτησαν να καταγραφεί στα πρακτικά
ότι θα ψηφίσουν θετικά επειδή η θέση στάθµευσης για ΑµεΑ θα εξυπηρετήσει και το σχολείο που
βρίσκεται στην περιοχή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν του
Ν.3852/10, το άρθρο 82 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), , καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη δηµιουργία θέσης
στάθµευσης για ΑµεΑ στην οδό Χατζησταύρου 11 στην Ξάνθη.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 72/2012.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 25-9-2012
Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Γραµµατέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούµα ∆έσποινα

υπογραφές

