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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Ξάνθης, της 14ης
∆εκεµβρίου 2012.

Αριθ. Απόφασης 91

Περίληψη
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τµήµατος της
Κεντρικής Πλατείας στο Σωµατείο Ζωόφιλων Ξάνθης
«ΣΩΖΩ» για την πραγµατοποίηση Χριστουγεννιάτικου
Bazaar.

Στην Ξάνθη και στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα σήµερα 14 ∆εκεµβρίου ηµέρα Παρασκευή 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.68117/11-12-2012, 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 6 µέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Βορίδης ∆ηµήτριος
2. Ανταµπούφης Νικόλαος
Ηλιάδης Θωµάς
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Μούρκας Χρήστος
που δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.
5. Φανουράκης Νικόλαος
6. 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.66799/3-122012 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Σωµατείου Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ» και
παρακαλούµε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση τµήµατος της Κεντρικής
Πλατείας και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος τις ηµέρες 22/12,23/12,24/12 και αντίστοιχα στις 29/12,
30/12, 31/12 για την πραγµατοποίηση χριστουγεννιάτικου Bazaar.
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.66557/03-12-2012 έγγραφο του Σωµατείου
Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ», 3) το άρθρο 9 του Ν.3023/2002, 4) την 395/2007 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου
Ξάνθης, 5) την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τµήµατος της Κεντρικής Πλατείας στο Σωµατείο Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ» για
τις ηµέρες 22/12,23/12,24/12 και αντίστοιχα στις 29/12, 30/12, 31/12 προκειµένου να πραγµατοποιήσουν
χριστουγεννιάτικο Bazaar.
Β) Η ∆ηµοτική Αστυνοµία σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να µεριµνήσουν για
κάθε σχετική ενέργεια.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 91/2012.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων µελών)
Ακριβές απόσπασµα
Ξάνθη 17-12-2012
Με εντολή ∆ηµάρχου
Η Γραµµατέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούµα ∆έσποινα

υπογραφές

