1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 11ης Ιουλίου
2012.
Αριθ. Απόφασης 54

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη
«Μετονομασία οδού».

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. ΒορίδηςΔημήτριος
3. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
4. Μούρκας Χρήστος
4.Φωτιάδης Νικόλαος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (6ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.75/2012 Απόφαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη το αριθ.πρωτ.21953/22-3-2012 διαβιβαστικό του Γραφείου Διοίκησης του Δήμου
Ξάνθης με θέμα τη μετονομασία οδού και σύμφωνα με την αρνητική απόφαση η Δημοτική Κοινότητα
Ξάνθης με την Απόφαση 75/2012 αποφάσισε ομόφωνα την αρνητική γνώμη στην μετονομασία της οδού
Β. Σοφίας σε Δόμνας Σαμίου, με το σκεπτικό ό τι οι μετο νομασίες ο δών δεν προσφέρουν ιδιαίτερη
χρησιμότητα και επιπλέον προκαλούν προβλήματα στις Υπηρεσίες του Ταχυδρομείου , του
Νοσοκομείου (ΕΚΑΒ) κτλ.».
Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΕΠΖ, κ. Ταρενίδης έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης και εισηγητή του θέματος, κ. Ηρακλή Ζωγράφο ο οποίος ενημέρωσε το
Σώμα για το θέμα που έφερε στην Επιτροπή μετά από τη διαβίβαση του αιτήματος της Λαϊκής
Συσπείρωσης από το Γραφείο Διοίκησης του Δήμου. Έκανε γνωστό ότι το Συμβούλιο Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης απάντησε αρνητικά στο αίτημα, καθώς θεώρησε ότι οι μετονομασίες οδών μεταξύ
άλλων δημιουργούν προβλήματα σε υπηρεσίες, όπως στα ΕΛΤΑ και στο ΕΚΑΒ.
Στη συζήτηση του θέματος παρό ν ήταν και ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Γιώργος
Κολλάρος, ο οποίος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ζητά να δοθεί το όνομα της Δόμνας Σαμίου
στην οδό Βασ. Σοφίας, σε μια οδό όπου κυριαρχούν οι χώροι ψυχαγωγίας της νεολαίας, θέλοντας έτσι να
συνδέσει την προσφορά και το έργο της μεγάλης καλλιτέχνιδος στη διατήρηση της παράδοσης και της
πολιτιστικής κληρονομιάς ως παρακαταθήκη για τους νέους.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΠΖ, κ. Ταρενίδης σημείωσε ότι σωστό θα ήταν να δοθεί το όνομα
της Δόμνας Σαμίου σε μια καινούρια οδό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το αίτημα αυτό θα πρέπει να
κατατεθεί σε άλλο αρμόδιο όργανο του Δήμου και όχι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/10, 2) την Απόφαση 75/2012 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος της Λαϊκής Συσπείρωσης Ξάνθης
για τη μετονομασία της οδού Βασιλίσσης Σοφίας σε Δόμνα Σαμίου.
…………………………………………………………………………………………….
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Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 16-7-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δέσποινα Γκούμα

υπογραφές

