ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΚ8-ΑΦΒ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 07 Ιουνίου 2013.
Αριθ. απόφασης 74

Περίληψη
Έκφραση σύμφωνης γνώμης για το 1ο στάδιο της μελέτης
«
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ –
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ » και
διατύπωση απόψεων που θα ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση
του 2ου σταδίου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 7 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Ζωγράφου Ηρακλή,
αριθ. πρωτ. 26276/03-06-2013, η οποία 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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη, δηλαδή:
Παρόντες
1. Ζωγράφος Ηρακλής
2. Αρβανιτίδου Ευφροσύνη
3. Χαρισιάδου Μαριάνθη
4. Μαδεμλής Ηλίας
5. Μουρβάτης Άγγελος
6. Χιντ Ονούρ
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος

Απόντες
1. Γιασάρ Ογλού Ταϊφούρ
2. Δαδαλιάρης Ιωάννης
3 .Χοτζούδη Νίκη
4. Παπάζογλου Ειρήνη

Γίνεται μνεία ότι ο Μουρβάτης Άγγελος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση πριν την
συζήτηση του 3ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ.20361/07-052013 εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης έργων της Δ/νσης Τεχνικών
υπηρεσιών -η οποία έχει ως εξής:
Κατατέθηκε το 1ο στάδιο της μελέτης « ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ –
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» που εκπονείται σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 65799/30-11-2011 ιδιωτικό
συμφωνητικό .
Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση , επικαιροποίηση και ανάλυση όλων των απαραίτητων στοιχείων
για την εκπόνηση της μελέτης , καθώς και τη σύνταξη των προκαταρκτικών προτάσεων με εναλλακτικά
σενάρια ανάπτυξης ρυθμίσεων κυκλοφορίας , στάθμευσης και μέτρων οδικής ασφάλειας.
Με την υπ’ αριθ. 27/23-2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 177/28-05-2012 που
συμπλήρωνε την προηγούμενη, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης για την εκπόνηση της
προαναφερθείσας Κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης Ξάνθης.
Η ομάδα μελέτης, συνέλεξε όλες τις απόψεις που διατυπώθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις από όλα τα
μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αλλά και από φορείς της πόλης και διατύπωσε την πρόταση της ως
σύνθεση των απόψεων των φορέων και των κατευθύνσεων του εργοδότη.
Το 1ο στάδιο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης και κατόπιν η επιβλέπουσα υπηρεσία ζήτησε
από τα μέλη της Επιτροπής την έγγραφη κατάθεση των όποιων πρόσθετών απόψεων, πιθανών
διαφοροποιήσεων κλπ.
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Κατόπιν αυτών, σας αποστέλλουμε το 1ο στάδιο της μελέτης και τις πρόσθετες απόψεις που υποβλήθηκαν
στην υπηρεσία από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας
και να διατυπώσετε απόψεις που θα ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση του 2 ου σταδίου μελέτης σύμφωνα με το
άρθρο 83, παρ. 2ε του Ν.3852/2010.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και κάνει δεκτό το 1ο στάδιο της μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη Πόλης
Ξάνθης - Οργάνωση – Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις» , καθώς και τις πρόσθετες απόψεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης που θα ληφθούν υπόψη για το 2ο στάδιο και εισηγείται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
την προώθησή της σε επόμενο στάδιο.
Να σημειωθεί ότι μειοψήφησαν οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Χαρισιάδου Μαριάνθη, Γαβριηλίδης
Κων/νος και Χιντ Ονούρ για τους παρακάτω λόγους :
1. Η μελέτη δεν είναι μακροπρόθεσμου στόχου.
2. Θεωρεί δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση της κεντρικής πλατείας, με την οποία οι παραπάνω
σύμβουλοι διαφωνούν πλήρως.
3. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ολοκληρωμένο σχέδιο ποδηλατόδρομων σε όλη την πόλη.
4. Δεν κρίθηκαν πειστικές οι εξηγήσεις για την αναπλήρωση των θέσεων στάθμευσης που χάνονται
εξαιτίας των ρυθμίσεων της μελέτης.
Οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας, Αρβανιτίδου Ευφροσύνη και Μαδεμλής Ηλίας συμφώνησαν με
το γενικό πλαίσιο της μελέτης, παρατήρησαν όμως ότι χρειάζονται βελτιώσεις στο θέμα των
ποδηλατοδρόμων και στο θέμα της αναπλήρωσης των θέσεων στάθμευσης που πιθανώς να χαθούν
μελλοντικά στον αστικό ιστό της πόλης.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 74/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Πρόεδρος
Ηρακλής Ζωγράφος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 14-06-2013
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

