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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 17/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
       της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση της µελέτης µε τίτλο «Κυκλοφοριακή διερεύνηση οδών στη  
             περιοχή Πανοράµατος & Αγ. Τριάδος». 

 

    Από το πρακτικό της 1ης του έτους 2013,Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
    Σήµερα στις 18 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ., η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 571/14.01.2013 
πρόσκληση της Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω 
Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από 
τα εννέα (9)  µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Ζορµπά Ανθή, Πρόεδρος                                                    1.- Γερασιµίδης Γεώργιος, 2ο Τακτικό Μέλος       
2.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακ. Μέλος   2.- Φιλίππου Αθανάσιος, 5ο Τακτικό Μέλος                       
3.- Απολλωνάτος Ελευθέριος, 1ο Τακτικό Μέλος            
4.- Πανταζή Λαµπρινή, 3ο Τακτικό Μέλος      
5.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος              
6.- Κάκαλης Παναγιώτης, 6ο Τακτικό Μέλος                                                                                                                 
7.- Τσιάµης Γεώργιος, 7ο Τακτικό Μέλος   
                                                                                                                                                                                       
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κακαλιά Ευστράτιο.                                                                       
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το δωδέκατο (12ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

                                                                          

    Από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τµήµα Αρχιτεκτονικών Έργων), µας διαβιβάστηκε η 
παρακάτω εισήγηση: 
 
    Σύµφωνα µε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συντάχθηκε µελέτη µε τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ & ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ», από το Πολιτικό Μηχανικό –
Συγκοινωνιολόγο MSc κ. Ανδρουλιδάκη Εµµανουήλ. 
    Σας διαβιβάζεται η µελέτη και παρακαλείσθε να πάρετε απόφαση για την έγκρισή της, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3852/10 παρ. β ΄ του άρθρου 73. 
   Σας ενηµερώνουµε ότι η ανωτέρω µελέτη ήταν ενταγµένη στο Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2012 και έχει 
ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα τους έτους 2013 ως συνεχιζόµενη. 
 
  Σας καταθέτω την προαναφερόµενη µελέτη (επισυνάπτεται συνηµµένα και η οποία θα αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος τη παρούσας απόφασης) και παρακαλώ να αποφασίσουµε σχετικά. 
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   Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Πρόεδρος & Αντιδήµαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας παρέχοντας αναλυτικές 
διευκρινίσεις σχετικά µε την προαναφερόµενη µελέτη, στα µέλη της Επιτροπής. 
   Ακολούθως πήρε το λόγο ο κ. Τσιάµης Γ., ο οποίος αφού ανέφερε ότι µε τη παρούσα µελέτη δεν λύνεται 
το πρόβληµα της ασφαλούς πρόσβασης στο 3ο Λύκειο & 4ο Γυµνάσιο καθώς επίσης και το γεγονός του 
κόστους που επιβαρύνθηκε ο ∆ήµος για την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης, δήλωσε ότι θα απέχει της 
ψηφοφορίας.     
 
    Κατόπιν των παραπάνω, η Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση της µελέτης όπως αυτή 
αναλυτικά προαναφέρεται καθώς και τη διάθεση του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της 
1. - Τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 1 παρ. 2 
2.-  Την προαναφερόµενη µελέτη  
3.- Την εισήγηση του Προέδρου της 
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Α.- Εγκρίνει την µελέτη µε τίτλο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ο∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  
      ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ & ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ» και η οποία συντάχθηκε από το Πολιτικό Μηχανικό – 
      Συγκοινωνιολόγο MSc κ. Ανδρουλιδάκη Εµµανουήλ, όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση  
      και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
Β.- ∆ιαβιβάζει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 1 παρ. β)  
      για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Απείχε της ψηφοφορίας το τακτικό µέλος κ. Τσιάµης Γεώργιος, λόγω της µε αντιµετώπισης του 
προβλήµατος της ασφαλούς πρόσβασης στο 3ο Λύκειο & 4ο Γυµνάσιο καθώς και του κόστους που 
επιβαρύνθηκε ο ∆ήµος για την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης. 
                                                                                       
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 17/2013.  
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                         Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                      Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Θεοδωρακόπουλος Η., Απολλωνάτος Ε.,                             ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                    
Γερασιµίδης Γ., Πανταζή Λ., Ραγκούση Ε.,        
Φιλίππου Α., Κακάλης Π.,                                                                                                      
Τσιάµης Γ.                                                                                          ΖΟΡΜΠΑ ΑΝΘΗ  
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