ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της
Σεπτεμβρίου 2021.
Αριθ. απόφασης 21

συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 29ης
Περίληψη
Ανάκληση της με αριθμό 20/2021 προγενέστερης απόφασης της
ΕΠΖ, σχετικά με: «Κοπή δέντρου που βρίσκεται στον πεζόδρομο
της παρόδου 12 Αποστόλων προς Μπρωκούμη του Δήμου
Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σήμερα 29
Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 9:30, ύστερα από την αριθ.πρωτ.22482/24-09-2021 πρόσκληση
του Προέδρου της (Αντ/χου Ξάνθης) κ. Ιωάννη Ζερενίδη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020,
60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020, Κ.Υ.Α. Δ1α 38197/18-06-2021(ΦΕΚ 2660/18-06-2021τ. Β΄),
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (8) μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
5. Σιαμπάν Μπαντάκ
2. Ηλίας Ασκαρίδης
6. Αφεντούλης Τσακιρίδης
3. Θωμάς Ηλιάδης
7. Ειρήνη Χαριτωνίδου
4. Λεβέντ Χασάν Καρά Οσμάν
8. Εμμανουήλ Φανουράκης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ελισάβετ Παυλίδου
2. Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.20785/9-92021 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλώ όπως προβείτε στην ακύρωση της αριθ.20/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, σχετικά με την «κοπή δέντρου που βρίσκεται στον πεζοδρόμιο της παρόδου 12 Αποστόλων προς
Μπρωκούμη του Δήμου Ξάνθης», γιατί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκ παραδρομής
εξέλαβαν λάθος την εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ξάνθης».
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται σε ηλεκτρονική
μορφή, που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακαλεί τη με αριθ.20/2021 προγενέστερη απόφασή της, η οποία αφορά «Κοπή δέντρου που βρίσκεται
στον πεζόδρομο της παρόδου 12 Αποστόλων προς Μπρωκούμη του Δήμου Ξάνθης», προκειμένου η
αιτούσα να επανέλθει με νέα αίτηση και νέα εμπεριστατωμένη μελέτη από μηχανικό, για να εξεταστεί εκ
νέου το αίτημά της, διότι σύμφωνα και με την αριθμ.πρωτ.17095/28-7-2021 αναφορά της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, το δένδρο που βρίσκεται επί του πεζοδρόμου της
παρόδου 12 Αποστόλων προς Μπρωκούμη, εκτός των ορίων των οικοπέδων είναι σε άριστη φυσική
κατάσταση και χωρίς εμφανή σημάδια ζημιών στα παρακείμενα κτίσματα.
……………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Ζερενίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
(Υπογραφή)
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