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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 9ης
Ιουλίου 2019.
Αριθ. απόφασης 47

Περίληψη
Λήψη απόφασης για « Έγκριση παραχώρησης ή μη,
κοινόχρηστου χώρου στην 1η Τ.ΟΜ.Υ. Ξάνθης, την 29-072019 και στις ώρες 9:00 έως 13:00 για την πραγματοποίηση
δράσης ενημέρωσης στην πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.16966/05-07-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Δέσποινα
Παρτσαλίδου, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Παρτσαλίδου Δέσποινα (πρόεδρος)
1. Δημούδη Χρυσούλα
2. Γουναρίδης Στυλιανός
2. Κυριακίδης Αλέξανδρος
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
3. Σδρέβανος Μαρίνος
4. Λομβαρδέας Μιχαήλ
4. Χασάν Ογλού Ορχάν
5. Χαριτωνίδου Ειρήνη
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Η Πρόεδρος Δέσποινα Παρτσαλίδου κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με αρ. πρωτ.16749/03-07-2019
έθεσε υπόψη του Τμήματος Μελετών & Έργων Κτιριακών-Ενεργειακών & Υπαίθριων Χώρων, της
Δ.Τ.Υ Δήμου Ξάνθης. η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι η 1η ΤΟΜΥ Ξάνθης με το με αρ. πρωτ. 16087/19-06-2019 έγγραφό της, ζητά την
παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται κοντά στο περίπτερο, έναντι του «la piazza” στην
πλατεία Δημοκρατίας, και οικίσκου στον ίδιο χώρο, προκειμένου να διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια και
να ενημερώσει τους διερχόμενους πολίτες, την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 από τις 9:00 έως τη 13:00.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 8 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν. 1828/89, ΦΕΚ 2/89 τεύχος Α’ και
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990, ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α' και αντικαταστάθηκε εκ
νέου από την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 Φ.Ε.Κ. 93/2014 τεύχος Α’.
2. Την υπ’ αριθμ. 315/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «μεταβίβασης της
αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή παραχώρηση κατά περίπτωση της Κεντρικής
Πλατείας του Δήμου Ξάνθης» .
3. Την υπ’ αριθμ. 155/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «έκδοσης κανονιστικής
απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , εμπορευμάτων
και λοιπών δραστηριοτήτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 295/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί «μη
αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019» .
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε για τη λήψη απόφασης παραχώρησης ή μη του κοινόχρηστου χώρου
που βρίσκεται κοντά στο περίπτερο, έναντι του «la piazza” στην πλατεία Δημοκρατίας, και οικίσκου
στον ίδιο χώρο, στην 1η ΤΟΜΥ Ξάνθης προκειμένου να διανείμει ενημερωτικά φυλλάδια και να
ενημερώσει τους διερχόμενους πολίτες, την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 από τις 9:00 έως τη 13:00.
Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο
αρχείο του γραφείου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου, στην πλατεία Δημοκρατίας κοντά στο περίπτερο,
Ψηφιακάέναντι του «la piazza» και οικίσκου στον ίδιο χώρο, στην 1η ΤΟΜΥ Ξάνθης προκειμένου να διανείμει
υπογεγραμμένο
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ενημερωτικά φυλλάδια και να ενημερώσει τους διερχόμενους πολίτες, την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019
από τις 9:00 έως τη 13:00.
……………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2019.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η Πρόεδρος
Δέσποινα Παρτσαλίδου
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10/07/2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

