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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
29ης Μαΐου 2013.
Αριθ. Απόφασης 40

Περίληψη
΄΄Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος
της κεντρικής πλατείας Δήμου Ξάνθης στον
εκπρόσωπο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο
«ημέρες
άσκησης»
στα
πλαίσια
του
ερευνητικού προγράμματος «συμμαχία για
την υγεία-άσκηση»΄΄.
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 29 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.24176/24-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ηλιάδης Θωμάς
3. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4. Κυριακίδης Αλέξανδρος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
6. Φωτιάδης Νικόλαος
7. Ξυνίδης Αθανάσιος
8. Ηλιάδης Θωμάς
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της έγκρισης
του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής όπως εγκρίθηκε με την αρι.209/11-4-2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, ορίζονται τα
εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται
υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα το
οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει
απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Στυλιανίδης εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι
όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο, είναι τα εξής:
1. ΄΄Προέλεγχος Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Γράβου Λαμπρινής του Ιωάννη
2. Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της κεντρικής πλατείας Δήμου Ξάνθης στον
εκπρόσωπο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο
«ημέρες άσκησης» στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «συμμαχία για την υγείαάσκηση».
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθούν πρώτα αυτά τα θέματα προς
συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας
φύσης τους, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση του Προέδρου
• την παρ.2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν. 3852/10)
• το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της
κεντρικής πλατείας Δήμου Ξάνθης στον εκπρόσωπο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την

2

πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο «ημέρες άσκησης» στα πλαίσια του ερευνητικού
προγράμματος «συμμαχία για την υγεία-άσκηση».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του
συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της και έθεσε υπόψη την αριθ.πρωτ.25472/29-5-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσία του
Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
΄΄Συντάκτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα (υπάλληλος του γραφείου Εσόδων)
Σχετ. α) Το υπ΄ αριθ. 25385/29-05-2013 έγγραφο του κ. Γερόδημου Βασιλείου, Επίκουρου καθηγητή
ΤΕΦΑΑ-ΠΘ
β) Την 395/2007 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
γ) Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του κ. Γερόδημου Βασιλείου, Επίκουρου καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ,
επιστημονικού υπευθύνου του έργου «Συμμαχία για τη Υγεία-Άσκηση», το οποίο μεταξύ άλλων
αναφέρει τα εξής : «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υλοποιεί ερευνητικό πρόγραμμα –έργο του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Συμμαχία για την Υγεία-Άσκηση, Ανάπτυξη
προγραμμάτων άσκησης ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων –παρεμβατικά
προγράμματα. (…) Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγράμματος ζητούμε τη συνεργασία του Δήμου Ξάνθης
στην οργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Ημέρες Άσκησης» που επιθυμούμε να διεξαχθεί στις 22 Ιουνίου
2013 στην Ξάνθη. Για τη διεξαγωγή της πιο πάνω εκδήλωσης ζητούμε να μας παραχωρηθεί υπαίθριος
χώρος (κομμάτι της ενοποιημένης κεντρικής πλατείας της Ξάνθης) και δυνατότητα παροχής ρεύματος
στο χώρο».
Παρακαλώ να εισηγηθείτε, σύμφωνα με 581/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας το
Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 στον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γερόδημο Βασίλειο,
Επίκουρο καθηγητή ΤΕΦΑΑ-ΠΘ και επιστημονικό υπεύθυνο του έργου «Συμμαχία για τη ΥγείαΆσκηση», για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Ημέρες Άσκησης» . ΄΄
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.25385/29-05-2013 έγγραφο του κ. Γερόδημου Βασιλείου, Επίκουρου καθηγητή ΤΕΦΑΑΠΘ, επιστημονικού υπευθύνου του έργου «Συμμαχία για τη Υγεία-Άσκηση» 3) την 395/2007
απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, 4) την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας το Σάββατο 22 Ιουνίου 2013 στον
εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Γερόδημο Βασίλειο, Επίκουρο καθηγητή ΤΕΦΑΑΠΘ και
επιστημονικό υπεύθυνο του έργου «Συμμαχία για τη Υγεία-Άσκηση», για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Ημέρες Άσκησης».
Β) Η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσουν
για κάθε σχετική ενέργεια.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 29-5-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

