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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 11ης Ιουλίου
2012.
Αριθ. Απόφασης 48

Περίληψη
Μέτρα προστασίας κτίριο Στάλιου από το ΔΠΘ σε
Κ.Χ. 10 τμ .

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ταρενίδη
Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.41523/6-7-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Μαζαράκης Σπύρος
3. Βορίδης Δημήτριος
3. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
4. Φωτιάδης Νικόλαος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν.3852/10)
ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι τι συγκεκριμένο θέμα το οποίο
δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για
αυτό με την ίδια πλειοψηφία πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Ταρενίδης Παναγιώτης εισηγούμενος το θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως
καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων είναι το εξής:
1. Μέτρα προστασίας κτίριο Στάλιου από το ΔΠΘ σε Κ.Χ. 10 τμ .
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων..
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν. 3852/10)
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στα μέτρα προστασίας κτίριο Στάλιου από το ΔΠΘ σε Κ.Χ. 10 τμ,
παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών το υ
αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έθεσε υπόψη την
αριθ.πρωτ.42395/11-7-2012 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης κ.
Χρήστου Μούρκα, η οποία έχει ως εξής: «Μέτρα προστασίας κτίριο Στάλιου ΔΠΘ σε Κ.Χ. 10 τμ».
Σας κάνουμε γνωστό ότι προκειμένου να τοποθετηθούν μέτρα προστασίας από το ΔΠΘ στο
ακίνητο επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αγίου Γεωργίου 2 κτίριο Στάλιου απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς όπως φαίνεται στο συν. τοπογραφικό απαιτείται Κ.Χ. 10 τμ
προς αποφυγή ατυχημάτων.
Η Υπηρεσία μας, έχοντας υπόψη το άρθρο 20, παρ.1 γ (Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους
χώρους) του Ν.4067/12 Ν.Ο.Κ. προσωρινές-λυόμενες κατασκευές και εφόσον κρίνεται απαραίτητο για

2

την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων συναινεί στην τοποθέτηση των μέτρων ασφαλείας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας σύμφωνα με το
άρθρο 83, παρ.2δ του Ν.3852/10 στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά,
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4067/12, παρ.1γ.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη 1) το άρθρο 20, παρ.1 γ του
Ν.4067/12 Ν.Ο.Κ., 2) το άρθρο 83, παρ.2δ του Ν.3852/10 3) την εισήγηση του Αντιδημάρχου Ξάνθης, κ.
Χρήστου Μούρκα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 10 τ.μ. για τη λήψη μέτρων
προστασίας στο κτίριο Στάλιου επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου & Αγ. Γεωργίου 2 από το ΔΠΘ προς
αποφυγή ατυχημάτων, διερχομένων πεζών και οχημάτων.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Τα Μέλη
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Ακολουθούν
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 13-7-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δέσποινα Γκούμα

υπογραφές

