ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 16 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης, ύστερα από την υπ’ αριθμ.6816/ 11-4-2014
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι παρακάτω
παρόντες:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Λύσσελης Αγγελος(Πρόεδρος)
2.-Ανθίτσας Αλέξανδρος
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης
4.-Τσακμακίδης Κοσμάς
5.- Σμολοκτός Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Γεωργιάδης Γεώργιος
2.-Παπαμιχαήλ Γεώργιος
οι οποίοι δεν ήλθαν αν κλήθηκαν νόμιμα
Αριθ.Απόφ. 18/2014
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τοποθέτηση Μνημείου Γενοκτονίας στη ΤΚ Σιταγρών
O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο Ποντιακός
Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταγρών εξέφρασε την πρόθεσή του ν’ ανεγείρει , με δικές του δαπάνες,
μνημείο για την γενοκτονία των Ποντίων και πρότεινε ως χώρο τοποθέτησης αυτού το Δημοτικό
Πάρκο Σιταγρών.
Το ΤΣ της Κοινότητας με την αριθ.4/2014 απόφασή του πρότεινε Κατά Πλειοψηφία να μην
ληφθεί απόφαση επί του ανωτέρω θέματος από το παρόν συμβούλιο αλλά από το νέο συμβούλιο
που θα προκύψει από τις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές.
Με την απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Πρόεδρος του συμβουλίου ο οποίος υποστήριξε και
πάλι την παλαιότερη άποψή του, δηλαδή το μνημείο να τοποθετηθεί στην πλατεία 19ης Μαϊου,

δίπλα στο Κοινοτικό Κατάστημα και όχι στο Δημοτικό Πάρκο, όπως πρότεινε ο Πολιτιστικός
Σύλλογος.
Συνεχίζοντας, αναφέρει ότι επειδή οι απόψεις του Προέδρου και του Πολιτιστικού Συλλόγου
είναι αντίθετες και προκειμένου να έχουμε πληρέστερη εικόνα επισκέφθηκε το χώρο και διαπίστωσε
ότι ο χώρος στην πλατεία 19ης Μαϊου είναι στενός ενώ ο χώρος στο Δημοτικό Πάρκο είναι
μεγαλύτερος και καταλληλότερος για το σκοπό αυτό
Επειδή οφείλουμε να τιμήσουμε τα θύματα της Ποντιακής Γενοκτονίας εισηγείται την
τοποθέτηση του μνημείου στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Σιταγρών.
Τα μέλη αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου, έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω και είδαν
τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 και την απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Σιταγρών
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος είπε ότι συμφωνεί
με την απόφαση του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας και προτείνει την αναβολή του θέματος
και τη λήψη απόφασης από το τοπικό συμβούλιο που θα προκύψει από τις επικείμενες δημοτικές
εκλογές , και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εισηγείται την τοποθέτηση μνημείου για τα θύματα της Ποντιακής Γενοκτονίας, το
Οποίο προτίθεται να κατασκευάσει ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταγρών , στο χώρο του
Δημοτικού Πάρκου Σιταγρών.
Μειοψηφούντος του κ. Σμολοκτού Νικολάου για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό της
απόφασης αυτής
Β) Παραπέμπει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

προκειμένου να αποφασίσει

σχετικά
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2014
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της ΕΠΖ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

