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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 3ης
Φεβρουαρίου 2011.
Αριθ. απόφασης 11

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην οδό Βενιζέλου.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30
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.4390/31-1-11, 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 9 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1)
2. Αγκόρτσας Απόστολος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μαζαράκης Σπύρος
6. Μούρκας Χρήστος
7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (13ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.4394/28-1-11
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη τις νέες κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο της
πόλης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» προτείνει τη δημιουργία μιας θέσης
φορτοεκφόρτωσης η οποία θα χρησιμοποιείται και για αποβίβαση ή επιβίβαση νηπίων από τον
παρακείμενο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο ύψος του αδιεξόδου (επί της οδού Βενιζέλου) όπως φαίνεται στο
συνημμένο χάρτη.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
Επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πρότειναν επί της οδού Ανθ. Μιλ. Γεωργίου την
οριοθέτηση μιας θέσης στάσης για αποβίβαση νηπίων μπροστά στην είσοδο του 4ου Βρεφονηπιακού
Σταθμού ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο να εγκαταλείπονται τα οχήματα στη μέση του δρόμου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 Β.ν) του
Ν.3852/10, το άρθρου 82 του Ν.3463/06 (ΚΔΚ), έχοντας υπόψη και την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δημιουργία: α) μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης η οποία θα
χρησιμοποιείται και για αποβίβαση ή επιβίβαση νηπίων από τον παρακείμενο Βρεφονηπιακό Σταθμό
δεξιά μετά το αδιέξοδο επί της οδού Βενιζέλου, β) μιας θέσης
στάσης για αποβίβαση-επιβίβαση νηπίων
επί της οδού Ανθ. Μιλ. Γεωργίου μπροστά στην είσοδο του 4ου Βρεφονηπιακού Σταθμού.
………………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)
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