1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 8ης Μαϊου
2012.
Αριθ. Απόφασης 35

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για την
έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση
εντός του οικισμού Ισαίας.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 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, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ταρενίδη
Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.28295/3-5-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και σε συνέχεια της αριθ.πρωτ.26840/23-4-2012 έγγραφης πρόσκλησης και του Πρακτικού 4
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. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Ανταμπούφης Αγκόρτσας Απόστολος
3. Αγκόρτσας Απόστολος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μούρκας Χρήστος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Μαζαράκης Σπύρος
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (7ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.24230/3-42012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Μετά από επιτόπου αυτοψία της υπηρεσίας μας και έλεγχο των τοπικών συνθηκών κυκλοφορίας στον
οικισμό της Ισαίας διαπιστώθηκε η ανάγκη τοποθέτησης πινακίδας απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών
(Ρ-13) εντός του οικισμού. Επειδή το οδόστρωμα στενεύει λόγω των παρόδιων κατοικιών, η διέλευση
των φορτηγών πολλές φορές προκαλεί ζημιές στις σκεπές των σπιτιών εξαιτίας του ύψους των φορτηγών.
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας
αφού τα φορτηγά μπορούν να προσεγγίσουν τον οικισμό της Ορεστινής από το Λυκοδρόμιο.
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.ν του
Ν.3852/10 το σχέδιο κανονιστικής απόφασης του άρθρου 82 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) για την
προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΠΖ, κ. Ταρενίδης ενημέρωσε τα μέλη για την ομόφωνα αρνητική
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Γέρακα της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
Δήμου Ξάνθης (Απόφαση 1/27-4-2012) για την εν λόγω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΠΖ. Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι
πρόταση που εισηγείται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης θα επιφέρει επιπλέον
προβλήματα στους κατοίκους του οικισμού, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι κτηνοτρόφοι και
εξυπηρετούνται καθημερινά με φορτηγά. Ενώ η λύση που προτείνεται από την Δ.Τ.Υ.Δ.Ξ. θεωρείται από
τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα μη εφικτή λόγω απόστασης και μη καταλληλότητας του δρόμου
Λυκοδρομίου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν του
Ν.3852/10, το άρθρο 82 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), έχοντας υπόψη της την Απόφαση 1/27-4-2012 του
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Γέρακα, καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας
απαγόρευσης διέλευσης φορτηγών (Ρ-13) εντός του οικισμού. Επειδή το οδόστρωμα στενεύει λόγω των
παρόδιων κατοικιών, η διέλευση των φορτηγών πολλές φορές προκαλεί ζημιές στις σκεπές των σπιτιών
εξαιτίας του ύψους των φορτηγών.
Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας
αφού τα φορτηγά μπορούν να προσεγγίσουν τον οικισμό της Ορεστινής από το Λυκοδρόμιο.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

