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

Αριθ. Απόφασης 44

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για
προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς
που
υλοποιείται
το
έργο:
«Διαμόρφωση
πεζοδρομίου
ανατολικής
πλευράς
κεντρικής
πλατείας»΄΄

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 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.24185/5-5-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτης: Αραβέλα Παπαδοπούλου – Αναπληρώτρια Προισταμένη του τμήματος Μελετών Έργων
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ,. του Δήμου Ξάνθης
Σας αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρομίου
ανατολικής πλευράς κεντρικής πλατείας» με το οποίο θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την
διαμόρφωση πεζοδρομίου ανατολικής πλευράς κεντρικής πλατείας από την οδό 28ης Οκτωβρίου
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μέχρι την οδό Τσαλδάρη ενώ παράλληλα θα γίνουν και οι απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση του
οδοστρώματος, όπου παρουσιάζονται προβλήματα, απαιτείται η προσωρινή τμηματική διακοπή ή
τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή αυτή. Η δημοπρασία του έργου θα
πραγματοποιηθεί στις 13-5-2014 και το έργο προβλέπεται να ξεκινήσει ένα μήνα αργότερα. Η
εργολαβία θα διαρκέσει συνολικά 9 μήνες και η προτεραιότητα των επεμβάσεων θα καθοριστεί από
την υπηρεσία μας.
Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η προσωρινή τμηματική διακοπή ή τροποποίηση της
κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του έργου όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο και η
εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από τις παρακείμενες οδούς.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο , σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν)
του Ν3852/10, το σχέδιο κανονιστικής απόφασης του άρθρου 79 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) για την
προτεινόμενη προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση, δεδομένου ότι το θέμα αναφέρεται σε επείγουσα
ανάγκη, αφού η έναρξη των εργασιών εργασιών προβλέπεται τον αμέσως επόμενο μήνα. Τα
παραπάνω προτεινόμενα μέτρα εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 52 του
Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» που αφορά προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών και ως εκ τούτου απαιτείται η αποστολή της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου στην Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης. ΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της 1) το
άρθρο 73 παρ.1 περίπτωση Β.ν) του Ν.3852/10 και 2) την εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την προσωρινή τμηματική διακοπή
ή τροποποίηση της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή, όπως φαίνεται στο
συνημμένο σχέδιο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίου ανατολικής
πλευράς κεντρικής πλατείας». Η εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας θα γίνεται από τις παρακείμενες
οδούς.
.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 44/2014.
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

