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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
23ης Μαρτίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 21

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού» ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.9785/18-3-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης)
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, 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
εννέα (9) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
5.Λύρατζης Πασχάλης
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
3.Γουναρίδης Στυλιανός
4.Ηλιάδης Θωμάς
5.Ιγιαννιδης Στέφανος (αναπληρωματικό μέλος)
6.Καρά Αχμέτ
7.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
8.Μούρκας Χρήστος
9.Χασάν Ογλού Φερτούν
Ο κος Πασχάλης Λύρατζης ενημέρωσε ότι δεν θα παραβρεθεί στη συνεδρίαση για
προσωπικούς λόγους. Κλήθηκε ο αναπληρωματικός και παραβρέθηκε όπως αναφέρεται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Αβραμίδης Χαράλαμπος, προϊστάμενος τμήματος κτιριακών, ενεργειακών & υπαίθριων χώρων
Δήμου Ξάνθης
2.Αγκόρτσας Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής καθορισμού
κοινόχρηστων χώρων, εισηγητής του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
3.Ανταμπούφης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
4.Δασκαλάκης Γεώργιος, υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
5.Κίρατζη Ερκάν, Δημοτικός Σύμβουλος
6.Μαννά Κατερίνα, Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης
7.Παπαδόπουλος Κυριάκος, Δημοτικός Σύμβουλος
8.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Δήμου Ξάνθης
9.Ξυνίδης Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος
10.Τσιακίρογλου Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος
11.Φανουράκης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος
12.Εκπρόσωποι του Συλλόγου των Κατοίκων της Παλιάς Πόλης
13.Εκπρόσωποι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
14.Πλέσιας Αργύρης και συνεργάτες, από τη μελετητική ομάδα για την εκπόνηση μελέτης για την
κυκλοφοριακή ρύθμιση της πόλης
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.7986/3-3-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα (υπάλληλος του τμήματος Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών Δραστηριοτήτων)
Σχετ.: 1.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
2.Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
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3.Το υπ΄ αριθ. κκ 310686/26-02-2016 έγγραφο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο
του Παιδιού».
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Επικοινωνούμε μαζί σας για ακόμη μια χρονιά ώστε να σας ζητήσουμε να
συμβάλλετε και πάλι στην προσπάθεια του Εθελοντικού Οργανισμού «Το χαμόγελο του
Παιδιού» να βρίσκεται καθημερινά κοντά στα παιδιά που κινδυνεύουν.
Ο Εθελοντικός Οργανισμός για τα παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζεται
αποκλειστικά στις δωρεές συνανθρώπων και εταιρειών που μοιράζονται το όραμα για την
διασφάλιση του φυσικού δικαιώματος όλων των παιδιών στην υγεία, την ασφάλεια και
την αγάπη, έχει κατορθώσει στα είκοσι χρόνια που λειτουργεί, να προστατεύσει και
κατοχυρώσει αυτά τα αγαθά για χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα. «Όλα παιδιά είναι, και
αξίζουν ένα χαμόγελο…. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι θα τα
καταφέρουμε». Αυτά έγραψε στο ημερολόγιό του ο μικρός ιδρυτής μας Ανδρέας
Γιαννόπουλος και δημιουργήθηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», λίγο πριν σβήσει το δικό
του χαμόγελο.
Στον αγώνα μας λοιπόν αυτόν, της καθημερινής επιβίωσης του Οργανισμού μας και
της συνέχειας των δράσεών μας στην υπηρεσία όλων των παιδιών, θα θέλαμε να
ζητήσουμε ευγενικά τη στήριξή σας με την παροχή των παρακάτω.
Συγκεκριμένα θα θέλαμε παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση ενημέρωσης
των δράσεων μας στην Κεντρική πλατεία Ξάνθης για τις ημερομηνίες 14-15-16-17
Απριλίου 2016.
Προτεινόμενα ιδανικά σημεία είναι τα εξής:
1. Μπροστά από το ρολόι ή
2. Δίπλα στο καφέ La Piazza
Οι αναλυτικές ανάγκες προς τον Δήμο Ξάνθης αφορούν τις παρακάτω αναγραφόμενες
ενέργειες:
1. Ξύλινο Σπιτάκι
2. Παροχή ρεύματος για τις παραπάνω ημερομηνίες
3. 5 μεγάλα τραπέζια
4. 2 καρέκλες
5. Ενημέρωση των δημοτών με την ανάρτηση αφίσας
Στα χρόνια που πέρασαν μας αποδείξατε έμπρακτα την αγάπη και την διάθεση
σας να είσαστε δίπλα μας. Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι σημαντικό
να γνωρίζουμε ότι έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που μας αγαπούν και μας στηρίζουν
ώστε να συνεχίσουμε το έργο μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων, ευελπιστώντας στη θετική
ανταπόκρισή σας.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με όραμα το Χαμόγελο κάθε παιδιού ακολουθούμε την προτροπή του Ανδρέα:
Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε!»
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης
παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για
την πραγματοποίηση ενημέρωσης των δράσεων του Οργανισμού για τις ημερομηνίες
14-15-16-17 Απριλίου 2016. ΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.7986/3-3-2016 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
2.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
4.Την αρ.πρωτ.κκ310686/29-2-2016 αίτηση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του παιδιού», η οποία
πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία μας με αριθ.7243/29-2-2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας, παραπλεύρως του Δημαρχείου,
νοτιοδυτικά, στον Εθελοντικό Οργανισμό για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», από την Πέμπτη
14 έως την Κυριακή 17 Απριλίου 2016, για την πραγματοποίηση ενημέρωσης των δράσεων του
Οργανισμού.
Β) Την προσωρινή εγκατάσταση :
1.ενός (1) ξύλινου οικίσκου
2.πέντε (5) πάγκων
3.δύο (2) καρεκλών
Γ) Την παροχή ρεύματος
Δ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-3-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

