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Αριθ.Αποφ 08/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1ο/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2012,ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 
συνεδρίασε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 5147/21-02-
2012 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
(Ν.3463/2006) καθώς και των άρθρων 73,74,75 του Ν.3852/2010. 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   
1) ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)    1) ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
2) ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                   2) ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                 3) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
4) ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                       4) ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5) ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
   Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του 
Δημοτικού υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο Αντιπρόεδρος έθεσε ως εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα <<Αλλαγή 
χρήσης στο Ο.Τ.Γ344, στην επέκταση Διαβατών, από «Χώρος Νηπιαγωγείου 
και  Δημοτικού  Σχολείου» σε  «Χώρο  Λυκείου»>>.  Όλοι  οι  παρόντες 
αποδέχτηκαν να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
                         ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ «Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της οδού Μ. Αλεξάνδρου, στην 
Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του 
Δήμου Δέλτα»
   Σχετικά με το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο αντιπρόεδρος είπε πως αφορά 
την υπ΄αριθμ 413/09-01-2012 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Δέλτα 
Γκλαβέρη Θεόδωρου στην οποία επισημαίνει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που 
δημιουργούνται στη οδο Μ. Αλεξάνδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου και ζητά 
μέτρα για την αποσυμφόρηση της. Στην υπ.αριθ. 3/2012 απόφαση του το Συμβούλιο 
της Δ.Κ. Σίνδου προτείνει,για την αποσυμφόρηση της, την εκ περιτροπής ανα μήνα 
και ανα πλευρά της οδού, απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης για το τμήμα 
της οδού που περιλαμβάνεται μεταξύ της διασταύρωσης της με την οδό Χρ. Σμύρνης 
και της διασταύρωσης της με την οδό Γ. Ολύμπιου, το οποίο παρουσιάζει και την 
μεγαλύτερη ροή οχημάτων. Με την υπ. αριθμ.413/23-01-2012 εισήγηση της προς το 
συμβούλιο της Δ.Κ. Σίνδου η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει για την αντιμετώπιση του 
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προβλήματος, μια σειρά απο μέτρα όπως την τοποθέτηση επιπλέον ειδικών σημάτων 
απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου 
του Δήμου Δέλτα, και προς τις δυο κατευθύνσεις και τον απαραίτητο έλεγχο σε 
καθημερινή βάση από την Δημοτική Αστυνομία για την πλήρη τήρηση του ΚΟΚ. 
Όπως αναφέρει στην υπ. αριθμ.4997/20-02-2012 εισήγηση της προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής, η τεχνική υπηρεσία  θεωρεί ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα που 
υπάρχει στην οδό Μ.Αλεξάνδρου εφαρμόζοντας τα μέτρα που προτείνονται στήν 
παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σίνδου. Ο αντιπρόεδρος στην συνέχεια 
είπε πως το πρόβλημα στην συγκεκριμένη οδό της Σίνδου είναι γνωστό και 
πολυσύνθετο, δεδομένου ότι πολλές φορές στο παρελθόν επιχειρήθηκε λύση του 
αλλά δυστυχώς δεν επιτεύχθει και πρότεινε να αναβληθεί το θέμα σε επόμενη 
συνεδρίαση της  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο οι 
προτάσεις της απόφασης του Δ.Σ. Σίνδου αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας, 
εντάσσονται στα πλαίσια της υπο έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου.
   Στην συνέχεια ο αντιπρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της επιτροπής  να αποφασίσει 
σχετικά.
   Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 
του αντιπροέδρου, εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τα επισυναπτόμενα στην
εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα, σχετικά έγγραφα :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αναβληθεί το θέμα της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης της οδού Μ. 
Αλεξάνδρου, στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου 
του Δήμου Δέλτα και να επανέλθει ως θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο οι προτάσεις της απόφασης 
του Δ.Σ. Σίνδου αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας, εντάσσονται στα πλαίσια της υπο 
έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 08/2012

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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