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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 9ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 23ης
Ιουνίου 2017.
Αριθ. Απόφασης59

Περίληψη
Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αριθμ. 48/2017
προγενέστερης απόφασης της ΕΠΖ

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23ης Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.25132/19-6-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Γκιρτζίκη Αλεξίας, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1.Ιγιαννίδης Στέφανος
2.Φανουράκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
2. Σδρέβανος Μαρίνος
3.Ανταμπούφης Νικόλαος
4.Γουναρίδης Στυλιανός
6.Κυριακίδης Αλέξανδρος
7.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ανακοίνωσε
στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 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».
Η Πρόεδρος Αλεξία Γκιρτζίκη πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης εισηγήθηκε το θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης (έτσι όπως καταρτίστηκε), και είναι το εξής:
1. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αριθμ. 48/2017 προγενέστερης απόφασης της ΕΠΖ
Στη συνέχεια και έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ανέφερε
ότι λόγω της κατεπείγουσας φύσης του η οποία προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του,
το παραπάνω θέμα πρέπει να τεθεί προς συζήτηση παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια
διάταξη.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
 Την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 .
 Την εισήγηση του προέδρου.
 Το περιεχόμενο του θέματος τo οποίο αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από
τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αριθμ. 48/2017
προγενέστερης απόφασης της ΕΠΖ» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω
της κατεπείγουσας φύσης του που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος είπε τα εξής:
«Από τη στιγμή που η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του» και έθεσε υπόψη το
με αριθμ.Πρωτ.5865/08-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης το
οποίο αφορά
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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
Τροποποιεί τη με αριθμό 48/2017 προγενέστερη απόφασή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την
«Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και συγκεκριμένα στο ιστορικό μέρος της,
συμπληρώνει το λόγο για τον οποίο κενώθηκε η θέση του Αντιπροέδρου, την χρονική διάρκεια κατά την
οποία θα πρέπει να απέχει από τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Αντιπροέδρου
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και το χρονικό διάστημα για το οποίο εκλέχθηκε και θα ασκήσει τα
καθήκοντα του ο νέος Αντιπρόεδρος της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως εξής:
Ο λόγος της κένωσης της θέσης του Αντιπροέδρου κ. Μπένη Δημητρίου από την ημερομηνία που του
κοινοποιήθηκε και για έξι μήνες τέθηκε με την με αριθμό εμπ. πρωτ. χχχχχχ απόφαση του ΓΓΑΔ
Μακεδονίας Θράκης σε αργία ήτοι από 27/04/2017 έως 27/10/2017 (μετά και από την απόρριψη της
σχετικής προσφυγής του κατά της παραπάνω αποφάσεως στο ΣτΕ δυνάμει της με αριθμό 83/2017
αποφάσεως του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ).
Η εκλογή του νέου Αντιπροέδρου κατά συνέπεια ισχύει έως και 27/10/2017.
Κατά τα λοιπά η 48/2017 προγενέστερη απόφασή ισχύει ως έχει, η οποία μετά και την παραπάνω
τροποποίηση έχει ως εξής:
Με ψήφους οκτώ (8), επί παρόντων οκτώ μελών με δικαίωμα ψήφου, επτά Δημοτικών Συμβούλων και
της Προέδρου της Επιτροπής, που σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ 6 του Ν. 3852/10 στην περίπτωση αυτή
έχει δικαίωμα ψήφου, εγκρίνει το αποτέλεσμα της φανερής ψηφοφορίας που έγινε όπως προαναφέρεται
για την εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία
Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο εκ των μελών της, Δημοτικός Σύμβουλος Φανουράκης Εμμανουήλ, ο οποίος
προέρχεται από τη μειοψηφία.
Η εκλογή του νέου Αντιπροέδρου κατά συνέπεια ισχύει έως και 27/10/2017.
.……………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26/6/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

