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

Αριθ. Απόφασης 23

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης
“XANTHI RUNNERS” ΄΄

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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
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επιτροπής την αριθ.πρωτ.7839/2-3-2016 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών
δραστηριοτήτων, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα
Σχετ. 1.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
2.Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία προτείνονται ως
χώροι διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων κλπ.
3.Την υπ΄ αριθ. 5/21-02-2016 αίτηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων
Ξάνθης "XANTHI RUNNERS".
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης
"XANTHI RUNNERS" η οποία αναφέρει τα εξής:
Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δρομέων Ξάνθης "XANTHI RUNNERS" διοργανώνει για φέτος
στην πόλη μας στις 10 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. τον 2 ο αγώνα με την ονομασία Xanthi Old City Trail
μήκους 14,3 χλμ και δύο παράλληλους αγώνες, έναν 4,200 .μ και έναν 1000 μ. (παιδικός αγώνας). Οι
αθλητές θα διασχίσουν όλη την παλιά Ξάνθη μέσα από τα στενά σοκάκια περνώντας μπροστά από εκκλησιές,
από αναρίθμητα παραδοσιακά κτίσματα, όπως το λαογραφικό μουσείο, τη δημοτική πινακοθήκη, το κέντρο
πολιτισμού αλλά και μέρος του περιαστικού δάσους της πόλης και γενικά από όλες σχεδόν τις ομορφιές της
παλιάς πόλης και τόσα απίθανα σημεία εξαιρετικού κάλους που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν τη
δυνατότητα να δουν. Πρόκειται για έναν αγώνα ξενάγηση – διαφήμιση της παλιάς πόλης, όπου οι αθλητές
φεύγοντας θα πάρουν μαζί τους κομμάτια από την ιστορία και τις ομορφιές της. …. Ο αγώνας αυτός θα έχει
και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς μέρος από το ποσό συμμετοχής των αθλητών θα το δώσουμε σε κοινωφελές
ίδρυμα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε ο Δήμος Ξάνθης να γίνει συνδιοργανωτής και να συνδράμει όσο είναι
εφικτό στην κάλυψη τόσο των χρηματικών αναγκών όσο και των υλικών που απαιτούνται για την εύρυθμη
διεξαγωγή του εν λόγω αγώνα ….Τα υλικά και υπηρεσίες που θα χρειασθούν μαζί με την παραχώρηση της
κεντρικής πλατείας και κοινοχρήστων χώρων είναι τα κάτωθι:
α) Τρία ξύλινα σπιτάκια που θα τοποθετηθούν στην κεντρική πλατεία και θα χρησιμοποιηθούν ως
αποδυτήρια ανδρών και γυναικών. Για το που θα τοποθετηθούν σας επισυνάπτουμε σκαρίφημα της κεντρικής
πλατείας.
β) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία της γραμματείας στο χώρο της κεντρικής πλατείας.
γ)Σαράντα διαχωριστικά κάγκελα για τη διαμόρφωση του χώρου στην κεντρική πλατεία.
ε) Κώνους σήμανσης.
Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώνεται ότι για την επιτυχή διοργάνωση του αγώνα η συμμετοχή του
Δήμου είναι απαραίτητη και ευελπιστούμε ότι θα κάνετε δεκτό το αίτημά μας για την από κοινού
συνδιοργάνωσή του.

Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη απόφασης παραχώρησης τμημάτων της
Πλατείας Δημοκρατίας, όπως αυτά αποτυπώνονται στις συνημμένες στην αίτηση φωτογραφίες,
στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης "XANTHI RUNNERS" το Σάββατο 09 Απριλίου
και την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του αγώνα. ΄΄

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.7839/2-3-2016 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.5/21-2-2016 αίτηση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Ξάνθης «XANTHI
RUNNERS”, η οποία πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία μας με αριθ.6328/22-2-2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση :
1.Των τμημάτων της Πλατείας Δημοκρατίας, όπως αποτυπώνονται στις συνημμένες φωτογραφίες,
στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης "XANTHI RUNNERS" τo Σάββατο 9 και την
Κυριακή 10 Απριλίου 2016 για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του 2ου αγώνα με την ονομασία
Xanthi Old Trail.
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Β) Την τοποθέτηση:
1.Τριών (3) ξύλινων οικίσκων, τα οποία θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
σκαρίφημα
2.Μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
3.Κώνων σήμανσης
Γ) Την παροχή ρεύματος
Δ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2016.
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

