ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.19/15-12-2021 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 45

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την προσωρινή απαγόρευση
κυκλοφορίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου

Στην Ξάνθη, σήμερα 15 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε τακτική, μέσω
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.29968/10-12-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ιωάννη Ζερενίδη, Αντιδημάρχου
Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020
και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-489906.11.2020-τεύχος-Β’ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις,
προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Ζερενίδης Ιωάννης
4. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
2. Ασκαρίδης Ηλίας
5. Τσακιρίδης Αφεντούλης
3. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Ηλιάδης Θωμάς
3. Παυλίδου Ελισάβετ
2. Μπαντάκ Σιαμπάν
4. Χαριτωνίδου Ειρήνη
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ζερενίδης, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, ορίζονται τα εξής: «Ο
πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Ζερενίδης, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:
01ο ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό
28ης Οκτωβρίου
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά 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 του ζητήματος.
Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη του
▪ την εισήγηση του προέδρου,
▪ την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018
▪ 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
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την « Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την προσωρινή
απαγόρευση κυκλοφορίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του
ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν
ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος
επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της» και έθεσε υπόψη, την
αριθμ.πρωτ.28089/7-12-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη : οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 65 του Ν.3852/2ΟΙΟ (ΦΕΚ 87/07.06.20Ι0 τεύχος Α'),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» Τις διατάξεις του άρθρου 52 του
ν.2696/99 (ΦΕΚ 57 Α) όπως ισχύει Η με αριθ. πρωτ.28089/22-11-2021 αίτηση του Σωματείου Εμπόρων

Υφασμάτων και Νεωτερισμών Ν. Ξάνθης, όπως μου διαβιβάστηκε στις 3-12-2021 Με το σχετικό (4)
αίτημα το Σωματείο Εμπόρων Υφασμάτων και Νεωτερισμών Ν. Ξάνθης, ζητά την προσωρινή απαγόρευση
κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη από την πλατεία Ελευθερία έως στην
κεντρική πλατεία.
Η ανωτέρω απαγόρευση κυκλοφορίας, αφορά στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από
18:00 έως 21:00, από την πλατεία Ελευθερίας έως την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας.
Ο λόγος που αναφέρουν στο αίτημά τους είναι ώστε οι έμποροι και καταστηματάρχες να
οργανώσουν δρώμενα στα πλαίσια της εορταστικής περιόδου για την τόνωση της διαμόρφωσης ενός πιο
γιορτινού «κλίματος» στην αγορά.
Εισηγούμαι Θετικά για την απαγόρευση της κυκλοφορίας της οδού 28ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη
στις 23 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 18:00 έως 21:00, από την πλατεία Ελευθερίας έως
την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας» .
Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε
ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την προσωρινή απαγόρευση της
κυκλοφορίας, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την πλατεία Δημοκρατίας,
στις 23-12-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 18:00 – 21:00.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Ζερενίδης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 15-12-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
α/α
Μαρία Άννα Ανδρέου
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