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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1ο/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του Δήμου Δέλτα

   Στην χαλάστρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος 
Χαλάστρας, σήμερα την 25η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 
συνεδρίασε η επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου Δέλτα, κατόπιν της 5224/19-02-
2013 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 οκτώ(8) ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   
1) ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)                            1) ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
2) ΤΑΤΑΤΖΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                       
3) ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ                            
4) ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                        
5) ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
6) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7) ΠΕΤΚΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣ  
8) ΣΤΕΡΓΙΔΟΥ ΡΟΥΣΟΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                   
      Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία του Δημοτικού 
υπαλλήλου Ναλμπάντη Δημήτριου, για την τήρηση των πρακτικών.

                  
ΘΕΜΑ«Διάνοιξη οδών στο αγρόκτημα  Σίνδου και στη Νότια επέκταση 
του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, της 
Δημοτικής ενότητας   Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα»

   Σχετικά με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε πως αφορά 
την υπ΄αριθμ. 16514/30.05.2012 αίτηση του κου Παπαπέτρου Αθανασίου και την 
υπ΄αριθμ. 25195/08.08.2012 αίτηση της κας Καλλιάδου Σμαρώ, σχετικά με την 
διάνοιξη οδών στο αγρόκτημα  Σίνδου και στη Νότια επέκταση του ρυμοτομικού 
σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, της Δημοτικής ενότητας   Εχεδώρου, του 
Δήμου Δέλτα. Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, στην 
οποία επισυνάπτεται η  υπ' αριθ. 3/2013 απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Σίνδου, η οποία είναι υπέρ της διάνοιξης των συγκεκριμένων οδών, ο κ. 
Παπαπέτρου Αθανάσιος, με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16514/30-05-2012, αίτηση του, 
αιτείται τη διάνοιξη της αγροτικής οδού μεταξύ των αγροτεμαχίων 3667, 3668, 3669, 
3670, 3671, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677 και 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 
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3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691(όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο 
απόσπασμα από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμου Εχεδώρου, χρώμα 
κίτρινο), προκειμένου να μπορέσει να έχει πρόσβαση στο αγροτεμάχιο του. Μέχρι 
σήμερα εξυπηρετούνταν από δρόμο που είχε αφεθεί στο υπ' αριθ. 3669 αγροτεμάχιο, 
νότια του υπ' αριθ. 3668 αγροτεμαχίου, προφανώς ιδιωτικός δρόμος, ο οποίος, αν ο 
ιδιοκτήτης περιφράξει το υπ' αριθ. 3669 αγροτεμάχιο, καταργείται. 
   Η κ. Καλλιάδου Σμαρώ, με την υπ' αριθ. Πρωτ. 25195/8-08-2012 αίτηση της, 
αιτείται τη διάνοιξη οδού Κοσμά Αιτωλού, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 131 
και 130α, 130 στη νότια επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σίνδου(η οποία 
κυρώθηκε το έτος 1991 και ακόμα δεν έχουν ολόκληρωθεί οι υποδομές), όπως 
φαίνεται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα από το Γεωγραφικό Σύστημα 
Πληροφοριών Δήμου Εχεδώρου, ώστε να μπορεί άμεσα να συνδεθεί με τα δίκτυα 
κοινής ωφελείας(ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π), στη υπό ανέγερση οικοδομή της. Θα πρέπει 
αρχικά να τοποθετηθούν τα κράσπεδα στην οδό Κοσμά Αιτωλού, ώστε να 
οριοθετηθεί ο δρόμος και να μπορέσουν να επεκταθούν τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
   Ο κος Πετρίδης και ο κος Βουδούρης είπαν επί του θέματος, πως στο 
επισυναπτόμενο απόσπασμα από το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου 
Εχεδώρου, δεν μπορεί να διαφανεί η τωρινή κατάσταση των συγκεκριμένων  υπό 
διάνοιξη οδών και πρότειναν να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής, με περισσότερα στοιχεία, που να απεικονίζουν την τωρινή κατάσταση. Τα 
υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση αυτή.
    Στην συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο της επιτροπής  να αποφασίσει 
σχετικά.
   Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση 
του προέδρου, εξέτασε με κάθε λεπτομέρεια τα επισυναπτόμενα στην εισήγηση της 
Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δέλτα, σχετικά έγγραφα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την αναβολή του θέματος για την διάνοιξη οδών στο αγρόκτημα  Σίνδου και στη 
Νότια επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, της 
Δημοτικής ενότητας   Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, για επόμενη συνεδρίαση της 
επιτροπής ποιότητας ζωής, αφού συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου, που να απεικονίζουν με σαφέστερο τρόπο την τωρινή 
κατάσταση των συγκεκριμένων, υπό διάνοιξη, οδών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                            ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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