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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ξάνθης, της 3ης
∆εκεµβρίου 2012.

Αριθ. Απόφασης 82

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της
Κεντρικής Πλατείας µπροστά από την πρώην Τράπεζα της
Ελλάδος στο Λύκειο Ελληνίδων –Παρ/µα Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 3 ∆εκεµβρίου ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξάνθης και στην αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδηµάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, µε αριθ. πρωτ.65976/29-11/2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα
από τα µέλη της Επιτροπής και σε συνδυασµό µε την αρίθ.πρωτ.64351/19/11/2012 έγγραφή πρόσκληση
και σύµφωνα µε το Πρακτικό 11 της ΕΠΖ 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 Νικόλαος
3. Βορίδης ∆ηµήτριος
4. Ηλιάδης Θωµάς
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 αφού
εισηγήθηκε το (6ο) θέµα της ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.64325/1311-2012 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του Λυκείου Ελληνίδων- Παρ/µα Ξάνθης και παρακαλούµε να
εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση του χώρου της Κεντρικής Πλατείας
µπροστά από την πρώην Τράπεζα της Ελλάδος για τη γειτονιά του ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ από το Σάββατο 01-122012 έως και την Κυριακή 23-12-2012, την τεχνική υποστήριξη (ηλεκτρολόγο, µαραγκό και φορτηγό για
µεταφορά0, υλικά (πέντε ξύλινα σπιτάκια τα µεγαλύτερα), κιγκλιδώµατα για την οριοθέτηση του χώρου
και την εγκατάσταση Carousel. Επίσης αν µπορεί να δροµολογηθεί το τραινάκι το οποίο θα είναι
ανάλογα διακοσµηµένο (µε Αϊ Βασίλη οδηγό, λαµπιόνια και µουσική χριστουγεννιάτικη) να κινείται σε
συγκεκριµένη διαδροµή, που θα υποδειχθεί. Σκοπός είναι τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν να
διατεθούν εξ ολοκλήρου σε ιδρύµατα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος επισηµάνθηκε τόσο από τον Πρόεδρο, όσο και από τα µέλη ότι η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν είναι αρµόδια για να αποφασίσει για την εγκατάσταση ή όχι του Carousel
ή να εγκρίνει για να δροµολογηθεί το τραινάκι του ∆ήµου, όπως ζητά το Λύκειο Ελληνίδων-Παρ/µα
Ξάνθης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη 1) την 581/2011 απόφαση
για τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας έκδοσης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την προσωρινή
παραχώρηση κατά περίπτωση της κεντρικής πλατείας του ∆ήµου Ξάνθης στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για όλη την τρέχουσα δηµοτική περίοδο, 2) το υπ’ αριθ.63480/12-11-2012 έγγραφο του Λυκείου
των Ελληνίδων-Παρ/µα Ξάνθης, 3) το άρθρο 9 του Ν.3023/2002 4) την 395/2007 απόφαση του ∆.Σ.
∆ήµου Ξάνθης, 5) την εισήγηση της υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση του τµήµατος της Κεντρικής Πλατείας µπροστά από την πρώην Τράπεζα της
Ελλάδος στο Λύκειο Ελληνίδων-Παρ/µα Ξάνθης για τη δηµιουργία της γειτονιάς του ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ, χωρίς
την εγκατάσταση Carousel, από το Σάββατο 01-12-2012 έως και την Κυριακή 23-12-2012.
Β) Η ∆ηµοτική Αστυνοµία σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να µεριµνήσουν για
κάθε σχετική ενέργεια.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 82/2012.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 10-12-2012
Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Γραµµατέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούµα ∆έσποινα

υπογραφές

