ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 10 Φεβρουαρίου 2015.
Αριθ. απόφασης 28

Περίληψη
Εξέταση αιτήματος για την ονοματοδοσία οδού ή Πλατείας.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα της 10 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου, αριθ.πρωτ.4940/0602-2015, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την Προεδρία της 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 δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη,
δηλαδή:
Παρόντες
1. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου
7. Δάφνη Σταυράκη
2. Γιάννα Ασλανίδη
8. Στυλιανός Τσετινές
3. Χασάν Αμέτ Ογλού
9. Νίκη Χοτζούδη
4. Μαρία Γαβριηλίδου
10. Γεώργιος Ψωμάς
5. Χρυσούλα Μεϊμαρίδου
6. Σελαμή Κιαμήλ Ογλού
Απόντες
1. Αχμέτ Ογλού Αχμέτ
4. Δημήτριος Βράνιας
2. Εμρουλάχ Αμπεδήν Ογλού
5. Απόστολος Τσεγγελέτος
3. Σεβγί Σαλή Ογλού
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν )
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.πρωτ.61520/26-11-2014 αίτηση
της κ. Λαδά Ουρανίας του Βασίλειου Βασιλειάδη η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλώ να αποκατασταθεί η εξαίρεση προς τη μνήμη του πατέρα μου Βασιλείου Βασιλειάδη, στον οποίο
δεν έχει αποδοθεί έως τώρα η εξαιρετική τιμή που αποδίδει ο Δήμος Ξάνθης σε όλους τους διατελέσαντες Δημάρχους
του, δίνοντας το όνομα τους σε δρόμους ή πλατείες της πόλης.
Ο πατέρας μου πλειοψήφησε τέσσερις φορές σε δημοτικές εκλογές και λόγω του τότε ισχύοντος εκλογικού
συστήματος, υπηρέτησε τις δύο, δηλαδή υπήρξε Δήμαρχος Ξάνθης από το 1955 έως το 1959 και από το 1975 έως 1978.
Ως πρώτου βαθμού συγγενείς ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την πόλη του πάντα με αφοσίωση και απόλυτη διάθεση
προσφοράς στα κοινά, αλλά και ως δημότες Ξάνθης (τα εκλογικά μας δικαιώματα είναι ακόμη στην γενέτειρα μας παρ’
όλο που έχουμε μετοικήσει ) τόσο εγώ όσο και τα παιδιά μου παρακαλούμε θερμά να εφαρμοστεί και για τον Βασίλειο
Βασιλειάδη αυτή η τιμητική για την μνήμη των Δημάρχων του πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης, θεωρώντας βέβαιο ότι η
εκκρεμότητα οφείλεται σε καθυστέρηση επί της διαδικασίας και όχι σε αρνητική πολιτική βούληση.»
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του άρθρου 8 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 24,
παρ. 2 και Ν. 4071/2012, άρθρο 19, παρ. 2, την αριθ.πρωτ.61520/26-11-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να προωθήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης το αίτημα της κ. Λαδά Ουρανίας σχετικά με την
ονοματοδοσία δρόμων ή πλατειών προς τιμή του διατελέσαντα Δημάρχου Ξάνθης Βασίλειου Βασιλειάδη, προκειμένου
να γίνει μελέτη και να συμπεριληφθεί στον επόμενο σχεδιασμό για ονοματοδοσία οδών και πλατειών και να επανέρθει
εκ νέου στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-02-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Τσαπαδίκου Αικατερίνη

