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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
25ης Ιουλίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 64

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μετακίνηση
γραμμής τυφλών στην Πλατεία Δημοκρατίας ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.39162/18-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον 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 παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Ηλιάδης Θωμάς
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
4. Φωτιάδης Νικόλαος
5. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Αβραμίδης Χαράλαμπος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
5. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των επιχειρήσεων για τα αριθ. 12, 14 και 15 θέματα της ημερήσιας
διάταξης
8. Οι επιχειρηματίες για τα αριθ. 7, 8, 10, 11, 13 και 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο

Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.23634/30-4-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγητής : Χαράλαμπος Αβραμίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Έργων Κτιριακών,
Ενεργειακών, και Υπαίθριων Χώρων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης.
Σας αναφέρουμε ότι υποβλήθηκε αίτηση της Μακρής Δ.-Γαβριηλίδης Ν.Ο.Ε. (αντίγραφο της οποίας
σας επισυνάπτουμε), με την οποίαν αιτείται της μετακίνηση της γραμμής τυφλών που βρίσκεται
μπροστά από το κατάστημα ΄΄La Piazza’’ στην Κεντρική Πλατεία, για τους λόγους που αναφέρονται σ΄
αυτήν .
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»:
« 2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική
του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα
ακόλουθα θέματα:
α) …………….
β) …………….
γ)……………..
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δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών,
δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
ε)………………..
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη
φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ)………………
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της
δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,»
σας παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη μετακίνηση της γραμμής τυφλών
, λαμβάνοντας υπόψη ότι τεχνικά είναι δυνατή.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε τοπογραφικό διάγραμμα της πλατείας Δημοκρατίας, όπου
σημειώνετε η προς μετακίνηση γραμμή, και πιθανή θέση κατασκευής νέας γραμμής τυφλών, καθώς
επίσης και σχετικές φωτογραφίες.’’
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.75/19-6-2014 απόφαση της
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης η οποία κατά πλειοψηφία εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη για μετακίνηση
της γραμμής τυφλών στην Πλατεία Δημοκρατίας σύμφωνα με την από 1-4-2014 αίτηση της Μακρής
Δ.- Γαβριηλίδης Ν. Ο.Ε.. Επίσης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το αριθ.πρωτ.1016/49/135-α’/10-32014 έγγραφο-απάντηση του τμήματος τροχαίας Ξάνθης σύμφωνα με το οποίο διαπιστώθηκε ότι στο
συγκεκριμένο σημείο της πλατείας συντρέχει κίνδυνος για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών.
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η λωρίδα τυφλών βρίσκεται πλησίον των ανεπτυγμένων
τραπεζοκαθισμάτων , χωρίς να πληρείται η προβλεπόμενη απόσταση βάσει νόμου. Επίσης
διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω λωρίδα ξεκινά-ενώνεται με σκαλοπάτια που κρίνονται ακατάλληλα για
χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης.
Ο εισηγητής είπε ότι εάν μετακινηθεί η λωρίδα δεν θα υπάρχει η υψομετρική διαφορά και θα
εκλείψει το πρόβλημα της ασφαλούς διέλευσης των πεζών.
Το λόγο πήρε ο κος Ανταμπούφης και είπε ότι καταψηφίζει την πρόταση διότι: 1)
συμφωνεί με την άποψη του κου Ι.Δαδαλιάρη όπως εκφράστηκε στην αριθ.75/14 απόφαση της
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 2) στην έκθεσή της η τροχαία αναφέρει ότι η λωρίδα τυφλών είναι
πλησίον
των
αναπτυγμένων
τραπεζοκαθισμάτων.
Αφορά
λοιπόν
λάθος
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και όχι λάθος στην κατασκευή της λωρίδας τυφλών, η οποία άλλωστε
προϋπήρχε της έκδοσης άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από το κατάστημα. Θα πρέπει
λοιπόν να μετακινηθούν τα τραπεζοκαθίσματα και όχι η λωρίδα τυφλών, 3) Οι τυφλοί έχουν
δυνατότητα να κινούνται σε χώρους που υπάρχουν σκαλοπάτια, αρκεί αυτοί οι χώροι να μην
καταλαμβάνονται, 4) μια τέτοια απόφαση δείχνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν βάζει σε προτεραιότητα τις
ανάγκες των πεζών και τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ και στέλνει λάθος μήνυμα στους υπόλοιπους
επιχειρηματίες.
O Πρόεδρος αναφερόμενος στις θέσεις που ανέπτυξε ο κος Ανταμπούφης, τόνισε το
έμπρακτο ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για τα ΑΜΕΑ τονίζοντας την κατασκευή ειδικής ράμπας
πρόσβασης τα τελευταία χρόνια σε πλήθος πεζοδρομίων καθώς και τη δημιουργία χιλιομέτρων
ειδικών λωρίδων κίνηση τυφλών, εξασφάλιση χώρων στάθμευσης κλ.π. Η μετακίνηση δε σημαίνει
κατάργηση της εν λόγω λωρίδας τυφλών και είναι προφανές πως προτείνεται από την υπηρεσία αλλά
και την αρμόδια αστυνομική αρχή ώστε να αποφύγουμε τα σκαλοπάτια στα οποία οδηγεί η
υπάρχουσα γραμμή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της:
την από 1-4-2014 αίτηση της Μακρής Δ.- Γαβριηλίδης Ν. Ο.Ε.
την αριθ.πρωτ. 23634/30-4-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου
την αριθ.75/19-6-2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
το αριθ.πρωτ.1016/49/135-α’/10-3-2014 έγγραφο-απάντηση του τμήματος τροχαίας Ξάνθης
το άρθρο 83 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης
της γραμμής τυφλών στην Πλατεία Δημοκρατίας σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 23634/30-4-2014
εισήγηση της υπηρεσίας. Η Μετακίνηση θα γίνει με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της αρμόδιας
υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης.
Μειοψήφησε ο κος Ν.Ανταμπούφης για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 64/2014.
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 25-7-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

