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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 11ης Ιουνίου
2012.
Αριθ. Απόφασης 47

Περίληψη
Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ταρενίδη
Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.34039/1-6-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Μαζαράκης Σπύρος
2. Βορίδης Δημήτριος
Σπυριδόπουλος Νικόλαος
3. Μούρκας Χρήστος
4. Αγκόρτσας Απόστολος
5. Ανταμπούφης Νικόλαος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (10ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.32355/245-2012 εισήγηση του Γραφείου Εισόδων η οποία έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Επιτροπή την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στις
09 Ιουνίου 2012, από τις 10:00 έως τις 13:00 π.μ προκειμένου να εκπαιδεύσει τους συμπολίτες μας σε
θέματα πρώτων βοηθειών, επίδειξη ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης ), τρόπους
μεταφοράς θυμάτων και να τους ενημερώσει για το ιό του HIV (AIDS). Καθώς επίσης ζητά ο Δήμος
Ξάνθης να πλαισιώσει την εκδήλωση αυτή ως αρωγός και συνδιοργανωτής.
Κατά τη διάρκεια της Επιτροπής ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το εν λόγω αίτημα της εισήγησης
έχει ικανοποιηθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο λόγω των προθεσμιών.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη 1) την 581/2011 απόφαση για
τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή
παραχώρηση κατά περίπτωση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Ξάνθης στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για όλη την τρέχουσα δημοτική περίοδο, 2) το άρθρο 9 του Ν.3023/2002 3) την
αριθ.πρωτ.32293/23-05-2012 αίτηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 4) την 395/2007 απόφαση του
Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, 5) την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στις 9 Ιουνίου
2012 και από τις 10:00 έως τις 13:00 μ.μ. για την εκπαίδευση πολιτών σε θέματα πρώτων βοηθειών,
επίδειξη ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης ), τρόπους μεταφοράς θυμάτων και να τους
ενημερώσει για το ιό του HIV (AIDS).
Β) Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσουν για
κάθε
σχετική
ενέργεια.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-6-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δέσποινα Γκούμα

υπογραφές

