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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 4ης Μαρτίου
2013.
Αριθ. Απόφασης 11

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις
οδούς που υλοποιείται το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 4 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, αριθ.πρωτ.9047/25-213, 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:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1) Ξυνίδης Αθανάσιος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2) Φανουράκης Εμμανουήλ
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο Γκούμα Δέσποινα.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (2ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.4064/25-1-2013
εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ξάνθης,
η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» απαιτείται η τμηματική διακοπή ή
τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή του έργου. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται
διακοπή κυκλοφορίας στις οδούς:
-Χρυσοστόμου Σμύρνης (σε όλο το μήκος της) (για 2 ημέρες)
-Κανάρη (από 28ης Οκτωβρίου έως Ομήρου) (για 2 ημέρες)
-Καβάλας (σε όλο το μήκος της) (για 2 ημέρες)
Επιπλέον απαιτείται η τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε διάφορα
σημεία της πόλης όπου θα γίνεται η τοπική επισκευή και αποκατάσταση των λακκουβών.
Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΠΖ, κ. Στυλιανίδης ενημέρωσε τα μέλη για την ομόφωνη θετική
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης (Απόφαση 15/15-2-2013) για την εν λόγω
εισήγηση του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της Δ.Τ.Υ.Δ.Ξ.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη 1) το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν
του Ν.3852/10, 2) το άρθρο 82 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), 3) την Απόφαση 17/18-1-2012 του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 4) την εισήγηση της υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση κανονιστικής απόφασης
Α) για την διακοπή δύο ημερών της κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς:
-Χρυσοστόμου Σμύρνης (σε όλο το μήκος της)
-Κανάρη ( από 28ης Οκτωβρίου έως Ομήρου)
-Καβάλας (σε όλο το μήκος της)
Β) την τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε διάφορα σημεία της πόλης
όπου θα γίνεται η τοπική επισκευή και η αποκατάσταση μέρος των οδοστρωμάτων.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-3-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

