1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 22ας
Φεβρουαρίου 2012.
Αριθ. Απόφασης 15

Περίληψη
Απόρριψη αιτήματος για την παραχώρηση μέρους της
Κεντρικής Πλατείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο
Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 22 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
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.7833/16-2-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής 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. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Ανταμπούφης Αγκόρτσας Απόστολος
3. Αγκόρτσας Απόστολος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μούρκας Χρήστος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Μαζαράκης Σπύρος
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (7ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.6941/14-22012 εισήγηση του Γραφείου Εισόδων η οποία έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ» και
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας για
την τοποθέτηση ενός περιπτέρου (θα πουλάει ζαχαρωτά τα οποία τους έχουν χορηγηθεί για
φιλανθρωπικό σκοπό από την εταιρία Μακεδονικά ζαχαρώδη CAMELOT) από τις 13-02-2012 έως 2702-2012 κατά την διάρκεια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με την 581/2011 απόφαση για
τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή
παραχώρηση κατά περίπτωση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Ξάνθης στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για όλη την τρέχουσα δημοτική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.6 του Ν.3852/10, το από
01-02-2012 αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ», το άρθρο 9 του Ν.
3023/2002, την 395/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, καθώς και εισήγηση της υπηρεσίας
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απόρριψη του αιτήματος για την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ» λόγω της παραχώρησης του ιδίου χώρου στο
Κέντρο Πολιτισμού στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών –Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2012.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-2-2012
Ο Πρόεδρος
Ταρενίδης Παναγιώτης

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

υπογραφές

