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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 30ης
Σεπτεμβρίου2011.
Αριθ. απόφασης 43

Περίληψη
Ένταξη ως κατεπείγοντα προς συζήτηση δυο θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
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.54027/21-4-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
,
όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και σύμφωνα με το αριθ.8ο Πρακτικό
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 9 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Tαρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Αγκόρτσας Απόστολος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μαζαράκης Σπύρος
6. Μούρκας Χρήστος
7. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος τα
δύο θέματα που δεν συμπεριλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής
ότι δύναται η Επιτροπή βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΠΖ με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της να τα εντάξει προς συζήτηση με τη
δικαιολογία του κατεπείγοντος. Τα θέματα, που κατέθεσε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, αφορούσαν το
μεν πρώτο στο αίτημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων για την τοποθέτηση 18 εντυποκιβωτίων σε διάφορα
σημεία της πόλης και το δεύτερο στο αίτημα της Κατασκευαστικής εταιρείας Θεοδωρίδης Τεχνική Α.Ε.
για την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης μπροστά από τη ράμπα εισόδου –εξόδου επί της οδού
Δράμας του υπόγειου χώρου στάθμευσης της οικοδομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 321 & Δράμας.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, κ. Παναγιώτης Ταρενίδης αιτιολόγησε το κατεπείγον
και κατά προτεραιότητα της συζήτησής τους ως εξής, για το μεν πρώτο θέμα επεσήμανε ότι τα ΕΛΤΑ
ζητούν την άμεση έγκριση του αιτήματός τους για την αποφυγή των περιστατικών απώλειας
αλληλογραφίας, ενώ για το δεύτερο θέμα σημείωσε ότι θα πρέπει να αποφασισθεί η κυκλοφοριακή
ρύθμιση για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά από τη ράμπα υπόγειου χώρου
στάθμευσης της παραπάνω οικοδομής για την αποφυγή ατυχημάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, την εισήγηση του προέδρου, την παρ. 6 του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, το περιεχόμενο των δυο θεμάτων, τα οποία αν και δε συμπεριλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα , λόγω της κατεπείγουσας φύσης
τους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ένταξη των δύο θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή τους και τα οποία είναι τα: 1ο.
«Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης
για την τοποθέτηση 18
εντυποκιβωτίων των ΕΛΤΑ σε αντίστοιχα σημεία της πόλης» και 2ο «Εισήγηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης μπροστά
από τη ράμπα
εισόδου –εξόδου επί της οδού Δράμας του υπόγειου χώρου στάθμευσης της οικοδομής επί
της οδού 28ης Οκτωβρίου 321 & Δράμας» λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή
τους.
………………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Τα Μέλη
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Ακολουθούν
υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 6-10-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

