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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 8ης Μαΐου 2014.

Αριθ. Απόφασης 43

Περίληψη
΄΄ Πορεία υλοποίησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.24365/6-5-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης)
Στυλιανίδη Μιχαήλ, 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
εννέα (9) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Φανουράκης Μανώλης
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6. Καραγιαννίδου Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)
7. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
8. Ξυνίδης Αθανάσιος
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κος Ι.Λάμπρου
3. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Μανά Αικατερίνη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Μελέτης Τερζόγλου, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Αβραμίδης Χαράλαμπος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
7. Παπαδοπούλου Αραβέλα, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
8. Εκπρόσωποι του 6ου και 9ου θέματος και του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο

Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.22685/28-4-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτης: Μανά Αικατερίνη – Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ξάνθης
Σας αναφέρουμε ότι η πράξη «ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Αν.Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 278-2014. Η επιβλέπουσα υπηρεσία έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
37 του Ν.3316/08, να εκδώσει απόφαση έγκρισης του κάθε σταδίου της μελέτης. Στη
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συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή μαζί με την έγκριση α’ σταδίου πρέπει να επιλεγεί ένα
από τα σενάρια που προτάθηκαν από τους μελετητές, εκτιμώντας ότι η επιλογή του
σεναρίου αποτελεί πολιτική απόφαση, αφού τεχνικά όλα τα σενάρια είναι επιλέξιμα, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 25 του Ν.3316/08, θεώρησε
υποχρέωσή της να σας ενημερώσει για την πορεία εκπόνησης της μελέτης, προκειμένου
να εκφράσετε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σα, για την επιλογή του σεναρίου, που θα
σχεδιαστεί με λεπτομέρεια στην επόμενη Β’ φάση. Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή
σας στις 16-1-2014 και στις 17-2-2014 και αποφασίσατε να διακοπεί η εκπόνηση της
μελέτης έως τις 30-9-14. Προκειμένου να εγκριθεί η διακοπή από το αρμόδιο όργανο, που
στην προκειμένη περίπτωση είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους
αποδοχής ένταξης της πράξης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής.
Όπως προκύπτει από το συνημμένο έγγραφο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή δεν
προτίθεται να συναινέσει στην αιτούμενη διακοπή και θα προβεί σε επαναξιολόγηση της
πράξης με πιθανή έκδοση απόφασης ανάκλησής της.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε εκ νέου να διατυπώσετε άποψη για την επιλογή
σεναρίου, ώστε να προβούμε στην έγκριση του α’ σταδίου και στην περαιτέρω εκπόνηση
της μελέτης. ΄΄
Ο κος Ξυνίδης πήρε το λόγο και είπε ότι η επιλογή ενός σεναρίου από τα τέσσερα εναλλακτικά
σενάρια ολοκληρωμένης παρέμβασης στη μεταβατική ζώνη της πόλης, όπως αυτά προτάθηκαν με
την αριθ.πρωτ.69884/12/12/2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, αποτελεί ένα πολύ σοβαρό
ζήτημα για το οποίο δεν θα πρέπει να δεσμευτεί η νέα Δημοτική αρχή από μία σημερινή απόφασή,
αλλά θα πρέπει να εκτιμηθεί από τη ίδια η οποία και θα αποφασίσει επί του ζητήματος.
Η εισηγήτρια του θέματος κα Μανά Αικ. πρότεινε να συντάξει η τεχνική υπηρεσία
χρονοδιάγραμμα εξέλιξης της μελέτης που θα φορά το χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη σχετικής
απόφασης από τη νέα Δημοτική Αρχή και ως το πέρας εκπόνησης της μελέτης, ώστε να προκύψει το
ακριβές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της πράξης, όπως ζητείται από την
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.
Ο Πρόεδρος είπε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για να αποφασίσει για την
επιλογή του σεναρίου και πρότεινε τη διακοπή εξέλιξης της έως 30-9-2014 ώστε να αποφασίσει επί
του θέματος η νέα Δημοτική Αρχή. Ζήτησε από την τεχνική υπηρεσία να συντάξει το χρονοδιάγραμμα
όπως πρότεινε η εισηγήτρια, προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανή έκδοση απόφασης ανάκλησής
της πράξης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη:
1. την αριθ.πρωτ.69884/12/12/2013 εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας
2. το αριθ.1 πρακτικό επί του 6ου θέματος της από 16-1-2014 συνεδρίασης της ΕΠΖ για το εν
λόγω ζήτημα
3. την αρ.πρωτ.5396/28-1-14 αναφορά της τεχνικής υπηρεσίας
4. την αριθ.17/17-2-2014 απόφαση της ΕΠΖ για το εν λόγω θέμα
5. Την εισήγηση της υπηρεσίας όπως αναπτύχθηκε παραπάνω
6. Το αριθ.πρωτ.2467/11-4-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
7. Την πρόταση της εισηγήτριας για τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.
Τη διακοπή εκπόνησης της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ» έως 30-9-2014, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά η νέα
Δημοτική Αρχή, διότι η επιλογή του σεναρίου αποτελεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο δεν θα
πρέπει να δεσμευτεί από μία σημερινή απόφασή, αλλά θα πρέπει να εκτιμηθεί από τη ίδια η οποία
και θα αποφασίσει επί του ζητήματος.
Β.
Τη σύνταξη χρονοδιαγράμματος εξέλιξης της μελέτης που θα αφορά το χρονικό διάστημα μετά
την ανάληψη σχετικής απόφασης από τη νέα Δημοτική Αρχή και ως το πέρας εκπόνησης της μελέτης,
ώστε να προκύψει το ακριβές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της πράξης,
προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανή έκδοση απόφασης ανάκλησής της από την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 8-5-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

