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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήμου Ξάνθης, της
7ης Οκτωβρίου 2013.

Αριθ. Απόφασης 68
΄΄

Περίληψη
Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής
πλατείας στον Σύλλογο Καρκινοπαθών &
Φίλων Ν.Ξάνθης για ενημέρωση του κοινού
για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού΄΄

Στην Ξάνθη και στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα ∆ευτέρα και
ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.56146/30-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (∆ημάρχου
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
έξι (6) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας

4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Φωτιάδης Νικόλαος

Απόντες
1. Ηλιάδης Θωμάς
2.Φανουράκης Μανώλης
3. Ξυνίδης Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Κολλάρος Γεώργιος. Στη συζήτηση του 5ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκε ο Νομικός Σύμβουλος του ∆ήμου κος Λάμπρου
Γιάννης .
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 ∆ημοτικού 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 ∆ήμαρχος. 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, τα έθεσε στην Επιτροπή ως εξής:
1. Καθορισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα
προβολής υπαίθριας διαφήμισης
2. Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στον ∆ήμο της Ξάνθης
3. Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας έμπροσθεν του ∆ημαρχείου στο Λύκειο
Ελληνίδων Παρ/μα Ξάνθης
4. Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στο σύλλογο καρκινοπαθών & φίλων Ν.Ξάνθης
για ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού
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
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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 για την παραχώρηση τμήματος
της κεντρικής πλατείας στον Σύλλογο Καρκινοπαθών & Φίλων Ν.Ξάνθης για ενημέρωση του
κοινού για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού .
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, αποφάσισε επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της και έθεσε
υπόψη την αριθ.πρωτ.56875/2-10-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ∆ήμου, η οποία
έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα (υπάλληλος του γραφείου Εσόδων)
Σχετ.
1. Το άρθρο 9 του Ν.3023/2002
2. Την 581/2011 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήμου Ξάνθης
3. Την 193/2013 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία
προτείνονται ως χώροι διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων κλπ.
 Η ∆υτική πλευρά της πλατείας Ελευθερίας.
 Οι ∆ιαμορφωμένοι χώροι στην πλατείας ∆ημοκρατίας όπισθεν και
παραπλεύρως του υπαίθριου αμφιθεάτρου.
 Ο κοινόχρηστος χώρος που περισσεύει από το χώρο σταθμεύσης των
λεωφορείων έναντι του γηπέδου του ΑΟΞ.
 Ο κοινόχρηστος χώρος
μεταξύ των οδών Βουλγαροκτόνου –
∆ημοκρίτου και πλατείας Αλέξανδρου Μπαλτατζή.
 Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του Λιμνίου και
βόρεια του κολυμβητηρίου.
4. Την υπ΄ αριθ. 56344/01-10-2013 αίτηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών &
Φίλων Ν. Ξάνθης.
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών &
Φίλων Ν. Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία ζητά την παραχώρηση τμήματος
της κεντρικής πλατείας και ένα ξύλινο σπιτάκι στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2013
και ώρες 08:00 - 20:00, ώστε να ενημερώσει το κοινό για την πρόληψη
καρκίνου του μαστού.
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη
απόφασης παραχώρησης συγκεκριμένου χώρου στο Σύλλογο Καρκινοπαθών &
Φίλων Ν. Ξάνθης στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 08:00 - 20:00 για την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της 1) Το άρθρο
9 του Ν.3023/2002, 2) την 581/2011 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήμου Ξάνθης, 3) την 193/2013 απόφαση
του ∆.Σ. ∆ήμου Ξάνθης, 4) την υπ΄ αριθ. 56344/01-10-2013 αίτηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών
& Φίλων Ν. Ξάνθης και 5) ότι ο Οκτώβριος είναι ο Παγκόσμιος Μήνας Πρόληψης ενάντια στον
καρκίνο του μαστού.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο Σύλλογο Καρκινοπαθών & Φίλων
Ν.Ξάνθης το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013 και ώρες 8:00 έως 20:00 για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης για την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου του
μαστού.
Β) Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 68/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-10-2013
Με εντολή ∆ημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

