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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 17ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 22ας Δεκεμβρίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 107

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας
στο 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.48871/19-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Λομβαρδέα Οδ. Μιχαήλ, 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 :
Παρόντες
Απόντες
1.Λομβαρδέας Μιχαήλ (πρόεδρος)
1.Λύρατζης Πασχάλης
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Καρά Αχμέτ
3.Γουναρίδης Στυλιανός
4.Ηλιάδης Θωμάς
5.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
6.Μούρκας Χρήστος
7.Χασάν Ογλού Φερτούν
Ο κος Λύρατζης Πασχάλης ενημέρωσε ότι δεν δύναται να παραβρεθεί στη συνεδρίαση.
Κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:
1.Κρασούλης Ηλίας, εισηγητής, υπάλληλος του τμήματος εσόδων ταμείου
2.Πανταζόγλου Αθανασία, εισηγήτρια, προϊσταμένη του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων
3.Λάμπρου Ιωάννης, νομικός σύμβουλος του Δήμου Ξάνθης.
4.Κοτόρνος Λάσκαρης του Αναστασίου για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε 1ο
5.Ιντζές Ανδρέας, εκπρόσωπος του συλλόγου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της έγκρισης του
κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αρι.209/11-4-2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, ορίζονται τα εξής: «Ο
πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα
θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία πριν
την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Οδ. Λομβαρδέας εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της εκτός ημερήσιας
διάταξης, το έθεσε στην Επιτροπή ως εξής:
ΘΕΜΑ: 1ο : Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας στο 1ο Γυμνάσιο Ξάνθης (εισηγήτρια:
Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση,
παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη που, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση του Προέδρου
 την παρ.2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν. 3852/10)
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεταιι στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την παραχώρηση της πλατείας δημοκρατίας στο 1Ο
Γυμνάσιο Ξάνθης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
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Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της
αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, αποφάσισε επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της και τέθηκε υπόψη τους η
αριθ.πρωτ.49179/20-12-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα
Σχετ.
1.Η 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
2.Η 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Το υπ΄ αριθ. 49096/20-12-2016 έγγραφο του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ.
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με το οποίο
αιτείται την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας, νοτιοδυτικά του κτιρίου του
Δημαρχείου, στις 23-12-2016 από τις 9:00 έως τις 21:00. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να
παρουσιαστούν στο κοινό της πόλης οι δράσεις των μαθητών του σχολείου και η διάθεση
συγκεκριμένων ειδών σε ευπαθείς συνδημότες μας. Επίσης ζητείται η άδεια για την
εγκατάσταση και χρήση ενός ξύλινου οικίσκου, δύο πάγκων, τεσσάρων καρεκλών και η
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την
παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ, στις 23-122016 από τις 9:00 έως τις 21:00, με σκοπό την παρουσίαση δράσεων των μαθητών του
σχολείου και διάθεσης συγκεκριμένων ειδών σε ευπαθείς συνδημότες μας.. ΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.49179/20-12-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
2.Την αριθ.315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Την αριθ.155/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
4.Την από 20-12-2016 αίτηση του 1ου Γυμνασίου Ξάνθης, η οποία πρωτοκολλήθηκε με αριθ. 49096/2012-2016 από την υπηρεσία μας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας, παραπλεύρως του Δημαρχείου,
νοτιοδυτικά, στο 1ου Γυμνάσιο Ξάνθης, προκειμένου να παρουσιαστούν στο κοινό της πόλης οι δράσεις
των μαθητών του σχολείου και η διάθεση συγκεκριμένων ειδών σε ευπαθείς συνδημότες μας, την
Παρασκευή 23/12/2016.
Β) Την προσωρινή εγκατάσταση :
1.ενός (1) ξύλινου οικίσκου
2.τριών (3) πάγκων
5.τεσσάρων (4) καρεκλών
Γ) Την παροχή ρεύματος
Δ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 107/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-1-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

