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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 4ης Απριλίου
2013.
Αριθ. Απόφασης 23

Περίληψη
Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο
Γηροκομείο Ξάνθης « Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για την
τοποθέτηση ξύλινου οικίσκου στα πλαίσια Ραδιομαραθωνίου
Αγάπης και προσφοράς για την ενίσχυση του Γηροκομείου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 4 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, αριθ.πρωτ.14641/29-313, 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 επτά (7) μέλη
δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1) Ξυνίδης Αθανάσιος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Κυριακίδης Αλέξανδρος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (4ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.14602/28-3-2013
εισήγηση του Γραφείου Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ.
α) Το υπ΄ αριθ. 13996/27-03-2013 έγγραφο του Γηροκομείου Ξάνθης « Ο ΜΕΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».
β) Το άρθρο 9 του Ν. 3023/2002
γ) Την 395/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
δ) Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γηροκομείου Ξάνθης « Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»,
το οποίο αναφέρει τα εξής: «το Γηροκομείο Ξάνθης – Ίδρυμα « Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», στο πλαίσιο
της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε κοινωνικά θέματα, ιδιαίτερα
αυτή την δύσκολη εποχή, διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο Αγάπης και προσφοράς για την ενίσχυση του
Γηροκομείου σε συνεργασία με τα ΜΜΕ του τόπου μας την Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013.
Στην προσπάθεια μας αυτή, που είναι έκφραση προσφοράς προς του γέροντες τροφίμους του
Ιδρύματος που έχουν ανάγκη , σας παρακαλούμε , να σταθείτε αρωγοί στην προσπάθεια μας και να μας
παραχωρήσετε μέρος της Κεντρικής Πλατείας και της Πλατείας Ελευθερίας για την τοποθέτηση ξύλινων
οικίσκων, που έχουμε ζητήσει να μας παραχωρηθούν από το Κέντρο Πολιτισμού, για να βρίσκονται
εθελοντές, προκειμένου να συγκεντρώνουν τις προσφορές των συμπολιτών μας».
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση του τμήματος στην
κεντρική πλατεία την Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 στο Γηροκομείο Ξάνθης – Ίδρυμα «Ο ΜΕΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», καθώς σύμφωνα με την 581/2011 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου σας μεταβιβάστηκε μόνο η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης για την
προσωρινή παραχώρηση κατά περίπτωση της κεντρικής Πλατείας του Δήμου Ξάνθης».
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Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ο εκπρόσωπος του Δ.Σ. του Γηροκομείου Ξάνθης, κ.
Σ. Σταματιάδης ζήτησε την αλλαγή της ημερομηνίας παραχώρησης μέρους της Κεντρικής Πλατείας από
Μεγάλη Τρίτη 31 Απριλίου να τους δοθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 1Μαϊου 2013.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 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 υπ’ αριθ.13996/27-3-2013 έγγραφο του
Γηροκομείου Ξάνθης «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», 3) Το άρθρο 9 του Ν.3023/2002, 4) την 395/2007
απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, 4) την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο Γηροκομείου Ξάνθης «ΜΕΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» τη Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαϊου 2013 για την τοποθέτηση ξύλινου οικίσκου στα πλαίσια
Ραδιομαραθωνίου Αγάπης και προσφοράς για την ενίσχυση του Γηροκομείου.
Β) Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσουν για
κάθε σχετική ενέργεια.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

