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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 17ης Μαρτίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 32

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας
στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ»
στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας
«Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.14602/12-3-2014 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 έξι
(6) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Ηλιάδης Θωμάς
2. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ξυνίδης Αθανάσιος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Φωτιάδης Νικόλαος
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Καραμόσχου Ελένη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Κηπουρός Κων/νος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο

Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 9 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.14247/11-3-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα

Σχετ.

1. Το άρθρο 9 του Ν. 3023/2002
2.
Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
3.
Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία προτείνονται
ως χώροι διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων κλπ.
• Η Δυτική πλευρά της πλατείας Ελευθερίας.
• Οι Διαμορφωμένοι χώροι στην πλατείας Δημοκρατίας όπισθεν και
παραπλεύρως του υπαίθριου αμφιθεάτρου.
• Ο κοινόχρηστος χώρος που περισσεύει από το χώρο στάθμευσης των
λεωφορείων έναντι του γηπέδου του ΑΟΞ.
• Ο κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των οδών Βουλγαροκτόνου – Δημοκρίτου
και πλατείας Αλέξανδρου Μπαλτατζή.
• Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του Λιμνίου και
βόρεια του κολυμβητηρίου.
• Το υπ΄ αριθ. 14127/10-03-2014 έγγραφο του Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης
«Ο ΠΗΓΑΣΟΣ».
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Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ»
με το οποίο ζητά την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής πλατείας, προκειμένου να
πραγματοποιήσει το Σάββατο 29-03-2014 μουσικο-πολιτιστικό δρώμενο κατά τις ώρες 20:0021:00 σε συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο και τα σχολεία της Ξάνθης, στα πλαίσια εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ». Επίσης ζητά την συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης,
προκειμένου να κλείσουν για 15΄ τα φώτα στο χώρο της κεντρικής. πλατείας ως ένδειξη
συμμετοχής στην εκδήλωση (και όπως συνηθίζεται σε πολλές πόλεις του κόσμου, λόγω της ημέρας
εορτασμού).
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη απόφασης
παραχώρησης συγκεκριμένου χώρου στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ για το
Σάββατο 29-03-2014 κατά τις ώρες 20:00-21:00. ΄΄

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη
1. Το άρθρο 9 του Ν. 3023/2002
2. Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
3. Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία προτείνονται χώροι
διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων κλπ.
4. Το υπ΄ αριθ. 14127/10-03-2014 έγγραφο του Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης «Ο
ΠΗΓΑΣΟΣ».
5. ότι η «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» διοργανώνεται παγκοσμίως το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου κάθε
χρόνο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας παραπλεύρως του υπαίθριου αμφιθεάτρου,
στην περιοχή μεταξύ της κεντρικής πλατείας προς τον οικίσκο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
Ν.Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ», το Σάββατο 29-3-2014 κατά τις ώρες 20:00 έως 21:00, για την
πραγματοποίηση μουσικοπολιτιστικού δρώμενου σε συνεργασία με το Μουσικό Γυμνάσιο και τα
σχολεία της Ξάνθης, στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ».
Β) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-3-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

