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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 23ης
Μαΐου 2016.
Αριθ. Απόφασης 46

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Σύλλογο Εβριτών Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.17785/19-5-2016 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 οκτώ
(8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
3. Γουναρίδης Στυλιανός
4.Ηλιάδης Θωμάς
5.Καρά Αχμέτ
6.Λύρατζης Πασχάλης
7.Μούρκας Χρήστος
8.Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Δήμου Ξάνθης
2.Ο κος Γιαλάογλου Στέργιος πληρεξούσιος Δικηγόρος της επιχείρησης του 1ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
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 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.15526/5-5-2016 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.
3.Η υπ΄ αριθ. 03/04-05-2016 αίτηση του Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης.
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του
Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης που αιτείται την
παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας (μπροστά από τα σκαλοπάτια του Δημαρχείου),
στο πλαίσιο εορτασμού των είκοσι χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Μία από τις εκδηλώσεις
που θα πραγματοποιηθούν είναι η συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης
θρακιώτικου ανταμώματος, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στις 20:00. Στο αντάμωμα αυτό θα
συμμετέχουν οι θρακιώτικοι σύλλογοι από τους νομούς Δράμας, Σερρών, Καβάλας και Κομοτηνής
που θα παρουσιάσουν χορούς, τραγούδια και δρώμενα από όλη την Θράκη. Το αντάμωμα αυτό
γίνεται κάθε χρόνο και την διοργάνωσή του την αναλαμβάνει κάθε ένας από τους παραπάνω
συλλόγους εκ περιτροπής.
Για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης επιθυμούν να τους παραχωρηθούν δύο
ξύλινοι οικίσκοι που θα χρησιμοποιηθούν ως αποδυτήρια και τριάντα κάγκελα για την οριοθέτηση
του χώρου στον οποίο θα αναπτυχθούν καρέκλες. Παρακαλούν επίσης να τους συνδράμει ο Δήμος
στο εγχείρημά τους, κατασκευάζοντας μια μικρή εξέδρα μπροστά από τα σκαλοπάτια του
Δημαρχείου, εφαπτόμενη με αυτά και μεριμνώντας για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
την παραχώρηση τμήματος της πλατείας
Δημοκρατίας (μπροστά από τα σκαλοπάτια του
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Δημαρχείου), στον Σύλλογο Εβριτών Ξάνθης, για την πραγματοποίηση θρακιώτικου ανταμώματος,
σε συνδιοργάνωση με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στις
20:00.΄΄

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.15526/5-5-2016 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.3/4-5-2016 αίτηση του Συλλόγου Εβριτών Ξάνθης, η οποία πρωτοκολλήθηκε στην
υπηρεσία μας με αριθ.15322/4-05-2016 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας έμπροσθεν του Δημαρχείου, στο
Σύλλογο Εβριτών Ξάνθης, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στις 20:00, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης
στα πλαίσια του ανταμώματος των Θρακιώτικων συλλόγων από τους νομούς Δράμας, Καβάλας,
Σερρών και Κομοτηνής για τον εορτασμό των είκοσι χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.
Β) Την τοποθέτηση:
1.Δύο (2) ξύλινων οικίσκων
2.Μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
3.Εξέδρας
Γ) Την παροχή ρεύματος
Δ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
……………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2016.
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 26-5-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

