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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Ιουνίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 54

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«SeaMountainSky» ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα
14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.22626/17-6-2016 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 πέντε
(5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Καρά Αχμέτ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4. Λύρατζης Πασχάλης
4.Μούρκας Χρήστος
5. Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη νόμιμα καλεσμένος χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο κος
Κρασούλης Ηλίας, υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.22163/15-6-2016 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. 22129/15-06-2016 αίτηση της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα «SeaMountainSky».
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«SeaMountainSky» η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η SeaMountainSky προκηρύσσει για τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 τον αγώνα ορεινού τρεξίματος στην
περιοχή της Ξάνθης. Μέσα σε ένα ευρύτερο όραμα και πλαίσιο ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών
αθλοτουρισμού και αναψυχής για την γύρω περιοχή της Ξάνθης, η SeaMountainSky διοργανώνει τον τρίτο αγώνα
ορεινού τρεξίματος με την ονομασία «Xanthi Mountain Run 26Km/12Km». Ο αγώνας θα έχει open χαρακτήρα και
θα αποτελείται από δυο σκέλη 26Km και 12k . Σε όλους τους αθλητές που θα συμμετάσχουν θα δοθεί η δυνατότητα
να γνωρίσουν το πολλάκις συζητημένο και πρωτοποριακό πάρκο/δίκτυο μονοπατιών κυρίως στον κόσμο της
ορεινής ποδηλασίας αλλά πλέον και του ορεινού τρεξίματος, γύρω από την πανέμορφη πόλη της Ξάνθης.
Η SeaMountainSky για την διεξαγωγή της διοργάνωσης αιτείται την παραχώρηση τμήματος της πλατείας
Δημοκρατίας, όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο σκαρίφημα και χωρίς να καλύπτονται οι λωρίδες τυφλών,
την Κυριακή 25/09/2016 και ώρες από τις 06:00 π.μ. μέχρι τις 19:00 μ.μ. Επίσης η διοργανώτρια εταιρία αιτείται
την παραχώρηση πενήντα (-50-) μεταλλικών κιγκλιδωμάτων για την σηματοδότηση της "περιοχής" των δρομέων
μέσα στην πόλη της Ξάνθης, η οποία θα γίνει κυρίως επάνω στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου προς πλατεία
Αντίκα.
Επιπλέον, παρακαλούμε για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο της Πλατείας Δημοκρατίας, καθώς
και για την παραχώρηση δύο (-2-) ξύλινων οικίσκων.»
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Παρακαλώ όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας, όπως αυτό
αποτυπώνεται στη συνημμένη στην αίτηση φωτογραφία, στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα «SeaMountainSky» την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 από τις 06:00 π.μ. μέχρι τις
19:00 μ.μ. 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.22163/15-6-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας
2.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
4.Την από 15-6-2016 έγγραφο της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«SeaMountainSky», η οποία πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με αριθ.22129/15-06-2016 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τμημάτων της Πλατείας Δημοκρατίας, στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα «SeaMountainSky», την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρες από 06:00 μέχρι τις 19:00,
για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του τρίτου αγώνα ορεινού τρεξίματος με την ονομασία "Xanthi
Mountain Run 26km/12km”, στα πλαίσια ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών αθλοτουρισμού και
αναψυχής για την γύρω περιοχή της Ξάνθης .
Β) Την τοποθέτηση δυο (2) ξύλινων οικίσκων στην περιοχή παραπλεύρως του Δημαρχείου,
νοτιοδυτικά
Γ) Την τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων
Δ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2016.
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 23-6-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

