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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 9ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 23ης
Ιουνίου 2017.
Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
Εισηγητική έκθεση για Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί της
οδού Τσιμισκή, μεταξύ των οδών Τρικούπη και Σωκράτους.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.25132/19-6-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Γκιρτζίκη
Αλεξίας, 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 επτά (7) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1.Ιγιαννίδης Στέφανος
2.Φανουράκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
2. Σδρέβανος Μαρίνος
3.Ανταμπούφης Νικόλαος
4.Γουναρίδης Στυλιανός
6.Κυριακίδης Αλέξανδρος
7.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθ.πρωτ.18524/09-052017 εισήγηση του Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών, η οποία
έχει ως εξής:
«Με την αρ. πρωτ. 11549/20-03-2017 αίτησή του ο κος Πλέσιας Αργύρης αιτείται την απαγόρευση στάσης
και στάθμευσης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας, επί της οδού Τσιμισκή, μεταξύ των οδών Τρικούπη και
Σωκράτους, σε μήκος 5.00μ. Ο αιτών προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου να χορηγηθεί
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων στον εν λόγω χώρο. Στην Υπηρεσία μας
κατατέθηκε τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού Πλέσια Αργύρη
είναι ταυτόσημο με αυτό που θα υποβληθεί στη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης-Τεχνικό Τμήμα.
Μετά από επιτόπου αυτοψία της υπηρεσίας μας και έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και
κυκλοφορίας στην προαναφερόμενη οδό, διαπιστώθηκε ότι
- Η οδός Τσιμισκή είναι μονόδρομος, με κατεύθυνση από την οδό Μιαούλη προς την οδό Μ. Καραολή.
- Το πλάτος οδοστρώματος της οδού Τσιμισκή είναι περίπου 9.00μ.
- Η στάθμευση των οχημάτων πραγματοποιείται και από τις δύο πλευρές της οδού κατά τη φορά κίνησης
των οχημάτων.
- Παρατηρήθηκε συνεχής και πυκνή ροή οχημάτων.
Η υπηρεσία μας προτείνει την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης
(Ρ-40: Απαγορεύεται η στάση & στάθμευση) επί της οδού Τσιμισκή, μεταξύ των οδών Τρικούπη και
Σωκράτους, σε μήκος 5.00μ., προκειμένου η ανωτέρω είσοδος-έξοδος να είναι προσβάσιμη για τα οχήματα
πολιτών, που θα χρησιμοποιούν τον Υπαίθριο Σταθμό Αυτοκινήτων (συνημμένο σχέδιο).
Επισημαίνεται ότι οι οδοί στις οποίες προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση 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 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.
Παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 του Ν.3852/10, προκειμένου η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης των
άρθρων 79, 82 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), για τα προτεινόμενα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας».
Ο Πρόεδρος είπε ότι με την αριθ.53/23-05-2017 απόφαση του το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Ξάνθης εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του για την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να 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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης
και στάθμευσης (Ρ-40: Απαγορεύεται η στάση & στάθμευση) επί της οδού Τσιμισκή, μεταξύ των οδών
Τρικούπη και Σωκράτους, σε μήκος 5.00μ., προκειμένου η ανωτέρω είσοδος-έξοδος να είναι προσβάσιμη για
τα οχήματα πολιτών, που θα χρησιμοποιούν τον Υπαίθριο Σταθμό Αυτοκινήτων (συνημμένο σχέδιο).
Επισημαίνεται ότι οι οδοί στις οποίες προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση 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 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.
.……………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26/6/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

