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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 13ης
Ιουνίου 2013.
Αριθ. Απόφασης 47

Περίληψη
΄΄ Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη
διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ,
αριθ.πρωτ.28143/10-6-2013, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
επτά (7) μέλη δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1.Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 5.Κυριακίδης Αλέξανδρος
1. Ηλιάδης Θωμάς
2.Ανταμπούφης Νικόλαος
6.Ξυνίδης Αθανάσιος
2.Φανουράκης Μανώλης
3.Βασιλούδης Ηλίας
7.Φωτιάδης Νικόλαος
4.Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της έγκρισης
του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αρι.209/11-4-2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, ορίζονται τα
εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα το
οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει
απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Στυλιανίδης εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι
όπως καταρτίστηκε, τα έθεσε στην Επιτροπή ως εξής:
1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής πλατείας την 26 Ιουνίου στο ΚΕΘΕΑ
ΚΙΒΩΤΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών.
2. Δημιουργία θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου στον χώρο στάθμευσης στην πρόσοψη του
ξενοδοχείου Ξανθίππειο στην 28ΗΣ Οκτωβρίου 212.
3. Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 3Α (μπροστά στη στοά).
4. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας της ΕΡΤ (η πρόταση κατατέθηκε από
τον δ.σ. Ανταμπούφη Νικόλαο και συμφώνησαν ομόφωνα ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής).
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς
συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας
φύσης τους, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση του Προέδρου
• την παρ.2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν. 3852/10)
• 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 έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή
λειτουργίας της ΕΡΤ.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του
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συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα:
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης εκφράζουν την αντίθεσή τους
στο αιφνιδιαστικό κλείσιμο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.
Η ενημέρωση αποτελεί δημόσιο – κοινωνικό αγαθό και είναι απαραίτητη για όλους τους
πολίτες. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση αποτελεί τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο και
συνδέεται με τον πολιτισμό και τη δημοκρατία στην πατρίδα μας.
Η «Φωνή της Ελλάδας» σίγησε και αυτό αποτέλεσε οδυνηρό πλήγμα για τις ελληνικές
κοινότητες του εξωτερικού αλλά και για κάθε απομακρυσμένη περιοχή της πατρίδας μας όπως
είναι η δική μας.
Η εξυγίανση και η διαφάνεια στην ΕΡΤ Α.Ε. είναι αναγκαία και αφορά κυρίως τη
λειτουργία και τις δομές της. Ζητούμε την άμεση επαναλειτουργία της με όλους του
περιφερειακούς σταθμούς της.
β) Να αποστείλει το ψήφισμα : στον κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στον κ. Υπουργό
Οικονομικών, στους Πολιτικούς Αρχηγούς των Κομμάτων της Βουλής και να δημοσιευθεί
αδαπάνως στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
…………………………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 13-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

