ΑΔΑ: 4Α1ΖΩΚ8-Τ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην αξηζ. 5/23-3-2011 πξαθηηθό ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόφασης 175

Πεξίιεςε
ύζηαζε Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο
ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο.

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό θαηάζηεκα, ζήκεξα 23 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 19:00, ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ, ύζηεξα από
ηελ αξηζ.πξση.13064/18-3-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ
επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην Νόκν ζην θαζέλα από ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη θνηλνπνηήζεθε
ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρόπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη
θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 33 δεκνηηθώλ πκβνύισλ, βξέζεθαλ παξόληεο 30
δεκνηηθνί ζύκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο (Πξόεδξνο)
1) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
2) Αγθόξηζαο Απόζηνινο
2) Φσηηάδεο Νηθόιανο
3) Αληακπνύθεο Νηθόιανο
3) Υνπζεΐλ Ογινύ Σηκνύξ
4) Αρκέη Ογινύ Υνπζετλ
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη
5) Βαζηινύδεο Ζιίαο
λόκηκα πξνζθιήζεθαλ.
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
7) Γηαγηδόγινπ Κσλζηαληίλνο
21) Παπαδόπνπινο Κπξηάθνο
8) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
22) Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
9) Ζιηάδεο Θσκάο
23) Πνύιηνο Υξίζηνο
10) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
24) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
11) Καινγεξήο Κξίησλ
25) ππξηδόπνπινο Νηθόιανο
12) Καξαγηαλλίδνπ –Παηζαηδή νθία
26) Σαξελίδεο Παλαγηώηεο
13) Κνιιάξνο Γεώξγηνο
27) Σνπ Ηζκέη
14) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
28) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
15) Μαδαξάθεο πύξνο
29) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
16) Μνύξθαο Υξήζηνο
30) Φηιίππνπ Φίιηππνο
17) Μπεθηέο ακπξή
18) Μπέλεο Γεκήηξηνο
19) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
20) Παλαγησηίδεο Γξεγόξεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη
ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ θαη νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ
Κνηλνηήησλ Γαθλώλα ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθύηνπ εξαθηάο Γηακαληήο, Κνκλελώλ Απνζηνιίδεο
Φώηηνο, Νενρσξίνπ Κπξηαθνύ Θενδώζηνο θαη ηαπξνύπνιεο αξόγινπ Κσλζηαληίλνο.
Ο Πξόεδξνο Γεκαξρόπνπινο
Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνύκελνο ην 20ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζκ. πξση.
12875/16-3-2011 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ Γηνίθεζεο ε νπνία αθνξά ηε ζύζηαζε Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο θαη έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ ζρεηηθά, ζύκθσλα κε ηα νπνία α) «Σν Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηνλ εζσηεξηθό
θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζεκάησλ ηεο
αξκνδηόηεηάο ηνπ. Δηδηθόηεξα ζηνπο ηνπξηζηηθνύο Γήκνπο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή γηα ηελ επεμεξγαζία θαη
εηζήγεζε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. ηηο
επηηξνπέο πξνεδξεύεη δεκνηηθόο ζύκβνπινο πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε ζπγθξόηεζεο. ε απηήλ
κεηέρνπλ ζύκβνπινη πνπ πξνηείλνληαη από όιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ,
ππάιιεινη ηεο αξκόδηαο δηεύζπλζεο ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη ηδηώηεο εκπεηξνγλώκνλεο ζηα ζέκαηα ηεο
επηηξνπήο θαη εθπξόζσπνη θνηλσληθώλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο» ( άξζξν 70 ηνπ Ν. 3852/2010), Β) Σν γεγνλόο
όηη νη πξώελ Γήκνη Ξάλζεο θαη ηαπξνύπνιεο αλαθεξύρζεθαλ σο ηνπξηζηηθνί Γήκνη κε ηα ΠΓ. 899/76 θαη
664/77, γ) Σν γεγνλόο όηη πξνβιέπεηαη ε ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ζηνλ
εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη
ζπγθεθξηκέλα : α) Να νξηζζεί ν αξηζκόο ησλ κειώλ, από ηα νπνία ζα απνηειείηαη ε επηηξνπή, β) λα νξηζζεί
ν αξηζκόο ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ηεο πιεηνςεθίαο πνπ ζα κεηέρνπλ ζηελ επηηξνπή θαζώο θαη ηεο
κεηνςεθίαο, γ) λα νξηζζνύλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα κεηέρνπλ ζε απηήλ κε ηηο ηδηόηεηεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν, δ) λα νξηζζεί ε ζεηεία ηεο επηηξνπήο.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Αθνύ έιαβε γλώζε όισλ ησλ πην πάλσ, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο
ππόςε ηελ ελ ιόγσ εηζήγεζε, θαζώο θαη α) Σν άξζξν 70 ηνπ Ν. 3852/2010, Β) Σν Π.Γ. 899/76 (ΦΔΚ
329/1976 ηεύρνο Α), θαη ην Π.Γ. 664/77 9ΦΔΚ 222/77 ηεύρνο Α) γ) Δζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο σο εμήο :
α) Οξίδεη όηη ηα κέιε πνπ ζα απνηεινύλ ηελ επηηξνπή ζα είλαη ζπλνιηθά ελλέα (9).
β) Οξίδεη όηη ζα κεηέρνπλ σο κέιε έμη (6) Γεκνηηθνί ζύκβνπινη εθ ησλ νπνίσλ νη δύν (2) νξίδνληαη από ηηο
παξαηάμεηο ηεο κεηνςεθίαο. ηελ επηηξνπή πξνεδξεύεη δεκνηηθόο ζύκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε ηελ
απόθαζε ζπγθξόηεζεο.
γ) Οξίδεη όηη ζα κεηέρνπλ σο κέιε, δύν (2) εθπξόζσπνη θνξέσλ, έλαο εθ ησλ Ξελνδόρσλ θαη έλαο από ηνπο
ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο.
δ) Οξίδεη σο κέινο έλαλ (1) δεκόηε ν νπνίνο ζα έρεη εκπεηξία ζε ζέκαηα ηνπξηζκνύ ζύκθσλα κε ην άξζξν
70 ηνπ Ν. 3852/2010.
ε) Ζ ζεηεία ηεο επηηξνπήο ζα αθνινπζεί ηε ζεηεία ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη ιήγεη κε ηελ
εγθαηάζηαζε ηεο λέαο Δπηηξνπήο Σνπξηζκνύ.
………………………………………………………………………………………………………………..
πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρόπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 29-3-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

