ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 6 ης /2013 έκτακτης συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα 21 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. 12509/21-6-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικά στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι
παρακάτω παρόντες
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη,
ΔΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Σμολοκτός Νικόλαος(Αντιπρόεδρος)
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης
4.-Τσακμακίδης Κοσμάς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
2.-Γεωργιάδης Γεώργιος
3.- Παπαμιχαήλ Γεώργιος

Αριθ.Απόφ: 23/2013
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απαγόρευση εισόδου πάσης φύσεως οχημάτων και
γεωργικών ελκυστήρων περιμετρικά της πλατείας της ΤΚ Γραμμένης
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
με την αριθ. 5/2007 απόφασή της η Τοπική Κοινότητα Γραμμένης αποφάσισε και
πρότεινε την απαγόρευση διέλευσης όλων των αγροτικών μηχανημάτων με τα
παρελκόμενά του καθώς επίσης και τα βαριά οχήματα άνω των οκτώ(8) τόνων
περιμετρικά της κεντρικής πλατείας και συγκεκριμένα στους υπό ανάπλαση δρόμους
Πρότεινε επίσης να εξαιρεθούν από αυτή τη ρύθμιση τα οχήματα ορισμένων
κατοίκων, αγροτών της Γραμμένης οι οποίοι δεν έχουν άλλη δυνατότητα πρόσβασης
στο οικόπεδό τους
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι, τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται ο αριθμός
των παιδιών που παίζουν περιμετρικά της πλατείας, όπου βρίσκεται και η παιδική
χαρά, αφού αρκετοί είναι αυτοί που επισκέπτονται το χωριό το καλοκαίρι
Για το λόγο αυτό με την αριθ. 6/2013 απόφασή της η ΤΚ προτείνει την τροποποίηση
αυτής και την απαγόρευση διέλευσης όλων των οχημάτων και γεωργικών
ελκυστήρων περιμετρικά της πλατείας και στους δρόμους που οδηγούν σ’αυτή για
την περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου εκάστου έτους και από ώρα 18.00
μμ έως 23.00 μμ
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 5/2007 απόφαση της ΤΚ Γραμμένης

Με το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 παρ.1 εδάφ.Β η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των
άρθρων 79 και 82 του Ν.3463/2006
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
Εχοντας υπόψη τις παραπάνω αποφάσεις της ΤΚ Γραμμένης και τις σχετικές
διατάξεις
*του άρθρου 73 του Ν.3852/10
*των άρθρων 79 , 82 και 93 του Ν.3463/06
Μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος
διαφώνησε με την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Γραμμένης και το κλείσιμο της
πλατείας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απαγόρευση διέλευσης όλων των
οχημάτων και γεωργικών ελκυστήρων περιμετρικά της πλατείας της ΤΚ Γραμμένης
και στους δρόμους που οδηγούν σ’αυτή , για την περίοδο από 15 Ιουνίου μέχρι 31
Αυγούστου εκάστου έτους και από ώρα 18.00 μμ έως 23.00 μμ
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 5/2007 απόφαση της ΤΚ Γραμμένης
Μειοψηφούντος του κ.Σμολοκτού Νικολάου
Παραπέμπει την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη
σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2013
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της ΕΠΖ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

