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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 24η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 πμ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.620/19-1-2017
πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 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
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης ΄Αγγελος (Πρόεδρος)
2.-Γαραμπέρας Παντελής (Μέλος)
3- Παυλίδης Πέτρος (Μέλος)
4.- Τσακμακίδης Κοσμάς (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεωργιάδης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
2.-Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα (Μέλος)
3.-Αναστασιάδης Ηλίας (Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Αριθ.Απόφ: 1/2017
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΤΚ Φωτολίβους
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την
αριθ.17034/2-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου
στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Το τμήμα συντήρησης γραμμής ΟΣΕ Δράμας με το υπ. αριθμ. 1214913/6-05-2016
έγγραφο του ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους Δήμους και περιφερειακές Ενότητες ,ότι στα
πλαίσια επιθεώρησης της σιδηροδρομικής γραμμής από τεχνικούς του ΟΣΕ, διαπιστώθηκε
απουσία ή φθορά απαιτούμενων πινακίδων ΚΟΚ (Κ31,Κ32,Κ33,Κ34,Κ35,Κ36 και Κ37, Ρ-2 κλπ) .
Με το ανωτέρω έγγραφο ζητείται η άμεση συντήρηση -αποκατάσταση και τοποθέτηση όλων των
υποχρεωτικά απαιτούμενων πινακίδων ΚΟΚ στις ενδεδειγμένες θέσεις ώστε να εξασφαλιστεί η
ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων και των σιδηροδρομικών συρμών στις ισόπεδες διαβάσεις.
Κατόπιν τούτου πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας στις
υφιστάμενες ισόπεδες διαβάσεις με το σιδηροδρομικό δίκτυο στην ΤΚ Φωτολίβους παρουσία του
προέδρου της ΤΚ Φωτολίβους.
Στη συνέχεια συντάχθηκε η αριθμ. 16/2016 μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
σύμφωνα με τους κανόνες της κυκλοφοριακής τεχνικής, η οποία επισυνάπτεται.
Η ανωτέρω μελέτη με το αριθμ. 6715/8-6-2015 έγγραφο του Δήμου εστάλη στο Τμήμα
Συντήρησης Γραμμής ΟΣΕ Δράμας το οποίο στη συνέχεια με το αριθμ.1215061/28-7-2016
έγγραφό του διατύπωσε τα παρακάτω :
Σύμφωνα με τον κανονισμό ισοπεδων διαβάσεων (αριθμός απόφασης: 19419/588,ΦΕΚ 868
τεύχος Δεύτερο , 07-09-1974) οι ισόπεδες διαβάσεις στην ΤΚ Φωτολίβους υπάγονται στην
κατηγορία Α3 (αφύλακτες, εξασφαλιζόμενες δια αυτόματων ηχοφωτεινών σημάτων μετά
αυτόματων δρυφάκτων, άρθρο 2-παράγραφος 7στ). Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.1
της ίδιας απόφασης , η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια για τη σήμανση των ισοπεδων διαβάσεων
από πλευράς σιδηροδρομικής γραμμής.

Στη συνέχεια το συμβούλιο της ΤΚ Φωτολίβους με την αριθμ. 11/ 2016 απόφασή
του εξέφρασε τις ακόλουθες απόψεις του επί της συγκεκριμένης μελέτης και πρότεινε επιπλέον
της αριθ.16/2016 μελέτης :
1.-την τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων Ρ 15. Συγκεκριμένα: μιας (1) ανατολικά του
κτιρίου του σιδηροδρομικού σταθμού και δύο (2) εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών
(νότια και βόρεια στο ύψος του ΚΑΠΗ)
2.-την μετατόπιση της ΘΔ2α προς ανατολάς στο ύψος του κτιρίου του σιδηροδρομικού
σταθμού
Επισημαίνεται ότι εφόσον και η επιτροπή ποιότητας συμφωνήσει με τις προτάσεις της ΤΚ
Φωτολίβους η Υπηρεσία μας θα προβεί σε κατάλληλη τροποποίηση της μελέτης ούτως ώστε να
συμπεριληφθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ1β του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο των κανονιστικών αποφάσεων οι οποίες
αναφέρονται στα άρθρα 79 και 82 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού λάβει υπόψη της την συνημμένη μελέτη
κυκλοφοριακής ρύθμισης της Τεχνικής Υπηρεσίας, την αριθμ.11/2016 απόφαση του συμβουλίου
της ΤΚ Φωτολίβους το υπ. αριθμ.1215061/28-07-2016 έγγραφο το τμήματος συντήρησης
γραμμής ΟΣΕ Δράμας καλείτε να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ άκουσε την παραπάνω εισήγηση και έλαβε υπόψη :

το άρθρο 73 του Ν.3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Αποδέχεται τις προτάσεις του συμβουλίου της ΤΚ Φωτολίβους επί της 16/2016
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως διατυπώθηκαν στην αριθμ. 11/ 2016 απόφασή
του και έχουν ως εξής:
1.- τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων Ρ 15. Συγκεκριμένα: μιας (1) ανατολικά του κτιρίου του
σιδηροδρομικού σταθμού και δύο (2) εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών (νότια και
βόρεια στο ύψος του ΚΑΠΗ)
2.- μετατόπιση της ΘΔ2α προς ανατολάς στο ύψος του κτιρίου του σιδηροδρομικού σταθμού
Τροποποιεί την αριθ.16/2016 μελέτη προκειμένου να συμπεριληφθούν και οι ανωτέρω προτάσεις
του συμβουλίου της ΤΚ Φωτολίβους
Β.-Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης περί
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ΤΚ Φωτολίβους σύμφωνα με την αριθ. 16/2016 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΩΝ ΣΕ ΙΣΟΠΕΔΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2017
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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