ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 1 ης /2020 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη σήμερα την 14-1-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 196/10-1-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία
επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με τέσσερα (4) παρόντα
μέλη και τρία (3) απόντα μέλη, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αθανασιάδης Θεόδωρος
2.- Γρηγοριάδης Νικόλαος
3.- Αναστασιάδης Ηλίας
4.-Λευκόπουλος Αναστάσιος

(Πρόεδρος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Σμολοκτός Νικόλαος
2.- Κότιος Αγγελος
3.- Τσαουσίδης Ιωάννης

(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)
(Τακτ.Μέλος)

Οι οποιοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

Αριθ.Απόφ. 5/2020
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της αριθ.42/2019 μελέτης με τίτλο
«Μελέτη σήμανσης πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε την αριθ.26/2019
απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Προσοτσάνης με την οποία προτάθηκε η έγκριση της
αριθ.42/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα
Προσοτσάνης (σήμανση πλησίον 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης)
Στη συνέχεια ενημερώθηκαν τα μέλη για τις προβλεπόμενες πινακίδες σήμανσης και τα σημεία
που θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και το σχέδιο γενικής διάταξης της ανωτέρω
μελέτης.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:


την αριθ.42/2019 μελέτη της ΤΥ του Δήμου



την αριθ.26/2019 απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Προσοτσάνης



τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010

Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά στην έγκριση της 42/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Προσοτσάνης (σήμανση πλησίον 3 ου Δημοτικού Σχολείου
Προσοτσάνης)
Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΕΠΖ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

