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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήμου Ξάνθης, της
28ης Αυγούστου 2014.

Αριθ. Απόφασης 75

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο – Τοποθέτηση
πινακίδων απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης επί
της οδού Τυρολόης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.44500/22-8-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (∆ημάρχου
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 έξι
(6) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ηλιάδης Θωμάς
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Φωτιάδης Νικόλαος
4. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
5. Ξυνίδης Αθανάσιος
6. 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. Παπαδοπούλου Αραβέλα, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
7. Η πληρεξούσιος δικηγόρος της επιχείρησης για το αριθ. 12 θέμα της ημερήσιας διάταξης
8. Οι επιχειρηματίες για τα αριθ. 4, 5, 6, 7, 10 και 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του ∆ήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.41253/30-7-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία
έχει ως εξής:
΄΄ ΑΝΑΦΟΡΑ Της Παπαδοπούλου Αραβέλας Αναπληρώτριας Προϊστάμενης του Τμήματος Μελετών Έργων
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ξάνθης
Σας αναφέρω ότι ύστερα από αίτηση του Παπαβραμίδη Κων/νου με αρ. πρωτ. 14238/11‐3‐2014 η υπηρεσία μας
προχώρησε σε επιτόπου αυτοψία για τον έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και κυκλοφορίας επί της οδού
Τυρολόης. Σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο αποτελεί ακριβές αντίγραφο που τηρείται
μέσα στο φάκελο της Υπηρεσίας Δόμησης και κατατέθηκε στην υπηρεσία μας στις 26‐6‐2014, ο ενδιαφερόμενος αιτείται
την απαγόρευση στάθμευσης μπροστά στην ιδιοκτησία του στις νέες θέσεις στάθμευσης που έχει τοποθετήσει
σύμφωνα με την από 2743/7‐3‐2014 συμβολαιογραφική πράξη. Οι νέες θέσεις στάθμευσης καταλαμβάνουν τέσσερις (4)
λωρίδες πλάτους 2,25m και μία (1) λωρίδα πλάτους 4,00m για την είσοδο‐έξοδο των υπολοίπων αυτοκινήτων από τον
ακάλυπτο της οικοδομής. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 111/04 «…Το άθροισμα ανοιγμάτων εισόδων εξόδων των
χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου,…»,
η υπηρεσία μας δύναται να απαγορεύσει τη στάση‐στάθμευση μπροστά σε κάθε θέση στάθμευσης εφόσον το συνολικό
πλάτος δεν ξεπερνά το ήμισυ του οικοπέδου. Εκ των πραγμάτων όμως, ο χώρος που μένει ανάμεσα στις προτεινόμενες
θέσεις απαγόρευσης της στάθμευσης δεν επαρκεί για τη στάθμευση άλλων οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα ο κενός χώρος
ανάμεσα στις θέσεις είναι της τάξης των 1,25m, 2,50m και 5,00m. Σύμφωνα όμως με τις προδιαγραφές στάθμευσης υπό
γωνία 0ο, όπως αυτές ορίζονται από την υπουργική απόφαση 98728/7722/93 (ΦΕΚ 167/∆/2‐3‐93), το ελάχιστο μήκος
ορίζεται στα 5,50m. Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης‐
στάθμευσης στην οδό Τυρολόης επί της πλευράς ΔΕ του οικοπέδου για μήκος 27,00m από το σημείο Δ όπως φαίνεται
στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
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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 Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1.Β.v) του Ν.3852/10, το
σχέδιο κανονιστικής απόφασης του άρθρου 82 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) για την προτεινόμενη κυκλοφοριακή
ρύθμιση.΄΄

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη : 1)την
αριθ.πρωτ. 40413/25-7-2014 εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά, 2) τις διατάξεις του άρθρου
73 παρ.1.Β.ν) του Ν.3852/2010, 3) Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.3463/2006,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσηςστάθμευσης επί της οδού Τυρολόης σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2014.
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 28-8-2014
Με εντολή ∆ημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

