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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2 / 28-2-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αριθµ. Απόφασης 6 / 2017.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2017 για την
πραγµατοποίηση της παρέλασης.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Σαράφη - Ι.Μιχαήλ 1), 28-2-2017, ηµέρα Τρίτη και
ώρα
12.00µ.µ., ύστερα από την 6662/23-2-2017
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου κ. Σαουλίδη Αντωνίου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 , συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Νεάπολης Συκεών σε 2η Τακτική Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαουλίδης Αντώνιος
1. Γιαταγάνα Θεοδώρα (Ντορίνα)
2. Σιµητόπουλος Αλέξανδρος
2. Χατζηγεωργίου Ελευθερία
3. Γκατζές Στέλιος
3. Φασφαλής Νικόλαος
4. Τερζίδου Αλεξάνδρα
5. Καστανίδης Γεώργιος
6. Καλπαζίδης Σέργιος
Σύµφωνα µε την υπ' αρ. 360/2015 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από τον διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γκέκα Σωτήριο.
Αποφασίστηκε οµόφωνα η συζήτηση 2 Θεµάτων εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο Έκτακτο, 2ο Έκτακτο, 1ο,2ο και 3ο.
Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 3ο θέµα, της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη των
µελών της ΕΠΖ. τη µε αριθµ. Πρωτ: 5297/15-2-2017 εισήγηση του Γραφείου
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιαφάνειας του ∆ήµου , µε θέµα:" ∆ιακοπή
κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2017 για την
πραγµατοποίηση της παρέλασης".

Τέλος ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά.
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Θέµα: ∆ιακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου
2017 για την πραγµατοποίηση της παρέλασης

Σας ενηµερώνουµε ότι την 25η Μαρτίου 2017 θα πραγµατοποιηθεί επί της οδού
Ανδρέα Παπανδρέου η καθιερωµένη παρέλαση για τον εορτασµό της εθνικής επετείου.
Για την διεξαγωγή της θα πρέπει να διακοπεί η κυκλοφορία:
•
Στα δύο ρεύµατα της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου από το ύψος της
Επταπυργίου έως την οδό Παναγή Τσαλδάρη και όλων των κάθετων δρόµων της Ανδρέα
Παπανδρέου που συµπεριλαµβάνονται ανάµεσα στις δύο παραπάνω οδούς.
•
Στα δύο ρεύµατα της οδού Π. Τσαλδάρη από το ύψος της οδού Αγαθουπόλεως
έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου από τις 9:00 π.µ. έως και τις 13 µ.µ.
•
Να µονοδροµηθεί η οδός Π. Τσαλδάρη από την οδό Αγίου Γεωργίου έως την οδό
Αγαθουπόλεως µε κατεύθυνση την Ανδρέα Παπανδρέου.
∆ιευκρινίζεται ότι στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου υπάρχουν λεωφορειακές γραµµές του
ΟΑΣΘ.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 άρθρο 52) για τη διακοπή της
κυκλοφορίας απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου στα όρια του
οποίου θα πραγµατοποιηθεί η παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
Παρακαλούµε σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 72 του νόµου
3852/2010 «νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
πρόγραµµα Καλλικράτης», να αποφασίσετε σχετικά.

Για το γραφείο
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων
Σχέσεων & ∆ιαφάνειας

Άννα Σεβαστιάδου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα µέλη αυτού
εξέθεσαν, 2) την υπ’ αρ. 5297 /15-2-2017 εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας,
∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιαφάνειας του ∆ήµου, 3) την ανάγκη διακοπής της κυκλοφορίας
για την πραγµατοποίηση της παρέλασης, 4)τις διατάξεις του νέου Κ.Ο.Κ.( Ν.2696/99
άρθρο 52) ,5) τις διατάξεις του αρ. 79 του ∆.Κ.Κ. και 6) τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ. 4 του Ν. 3852/2010.

Α∆Α: 7ΘΠΥΩΚΙ-5ΚΘ

Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει την διακοπή κυκλοφορίας για την πραγµατοποίηση της παρέλασης στις 25
Μαρτίου 2017 στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου ως εξής:
•
Στα δύο ρεύµατα της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου από το ύψος της
Επταπυργίου έως την οδό Παναγή Τσαλδάρη και όλων των κάθετων δρόµων της Ανδρέα
Παπανδρέου που συµπεριλαµβάνονται ανάµεσα στις δύο παραπάνω οδούς.
•
Στα δύο ρεύµατα της οδού Π. Τσαλδάρη από το ύψος της οδού Αγαθουπόλεως
έως την οδό Ανδρέα Παπανδρέου από τις 9:00 π.µ. έως και τις 13.00 µ.µ.
•
Να µονοδροµηθεί η οδός Π. Τσαλδάρη από την οδό Αγίου Γεωργίου έως την οδό
Αγαθουπόλεως µε κατεύθυνση την Ανδρέα Παπανδρέου.
∆ιευκρινίζεται ότι στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου υπάρχουν λεωφορειακές γραµµές του
ΟΑΣΘ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 6/2017.
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες
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