ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Ξάνθης, της 15ης Ιουνίου 2021.
Αριθ. απόφασης 5

Περίληψη
Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου της
πλατείας Δημοκρατίας, στο Σωματείο « Ο Μέγας Βασίλειος» για
την Τετάρτη 16-6-2021.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σήμερα 15 Ιουνίου 2021,
ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 14:00 – 15:00 ώρα λήξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την
αρι. Πρωτ. 13396/15-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου της ( Αντ/χου Ξάνθης) κ. Ιωάννη Ζερενίδη,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την
αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-32020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων επίλυσης των ζητημάτων στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας
διάταξης
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
2. Ηλίας Ασκαρίδης
8. Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού
3. Στυλιανός Γουναρίδης
4. Λεβέντ Χασάν Καρά Οσμάν
5. Σιαμπάν Μπαντάκ
6. Αφεντούλης Τσακιρίδης
7. Εμμανουήλ Φανουράκης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στέφανος Ιγιαννίδης
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της
συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του
Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-32020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του
ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, ζήτησε από τα μέλη της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφανθεί για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης
Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Δημοκρατίας στο Σωματείο « Ο
Μέγας Βασίλειος» για την Τετάρτη 16-6-2021
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της
• την εισήγηση του προέδρου,
• την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
• τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019,
• το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης
Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
• τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και
427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
• τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει
• το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
TSAPADIKOU
Ημερομηνία:
2021.06.15

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την « Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου της
πλατείας Δημοκρατίας, στο Σωματείο « Ο Μέγας Βασίλειος» για την Τετάρτη 16-6-2021» λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.13379/15-6-2021 εισήγηση του
Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής: Έχοντας υπόψιν:
Την από 13378/15-6-2021 αναφορά της προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου
Ξάνθης.
Εισηγούμαι
Θετικά για :την παραχώρηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας Δημοκρατίας
(όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα της περιοχής) για τη
διοργάνωση ('Ραδιομαραθώνιου Αγάπης και Προσφοράς» για την ενίσχυση του Γηροκομείου
Ξάνθης σε συνεργασία με τα ΤΟΠΙΚΑ ΜΜΕ την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, καθώς και
έγκριση για την τοποθέτηση και λειτουργία ενός προσωρινού λυόμενου οικίσκου στον ίδιο
χώρο για την εξυπηρέτηση της διοργάνωσης με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και
2(δύο) τραπέζια και 3(τρείς) καρέκλες.
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Την παραχώρηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Δημοκρατίας κοντά (όπως αυτός
εμφανίζεται στο σχετικό τοπογραφικό σκαρίφημα της περιοχής) για τη διοργάνωση ('Ραδιομαραθώνιου
Αγάπης και Προσφοράς» για την ενίσχυση του Γηροκομείου Ξάνθης σε συνεργασία με τα ΤΟΠΙΚΑ
ΜΜΕ την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021.
Β)Εγκρίνει την τοποθέτηση και λειτουργία ενός προσωρινού λυόμενου οικίσκου στον ίδιο
χώρο για την εξυπηρέτηση της διοργάνωσης καθώς και 2(δύο) τραπέζια και 3(τρείς)
καρέκλες.
Επισημαίνεται ότι το Σωματείο « Ο Μέγας Βασίλειος» αιτείται την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για την
εξυπηρέτηση της διοργάνωσης.
………………………………………………………………………………………………………………
……
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Ζερενίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15-6-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

