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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 4ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 3ης Απριλίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 35

Περίληψη
΄΄ Χορήγηση άδειας χρήσης των γηπέδων
καλαθοσφαίρισης που βρίσκονται στο πάρκο του
Μ.Αλεξάνδρου στην Ξάνθη για το διάστημα 4 έως 6
Απριλίου 2014΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13.30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.18292/2-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης)
Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου γνωστοποιήθηκε στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθεί το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
να παρθεί σχετική απόφαση.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά
(7) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Βασιλούδης Ηλίας
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Ξυνίδης Αθανάσιος
3. Ηλιάδης Θωμάς
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Φανουράκης Μανώλης
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Εκπρόσωποι της ΚΝΕ χωρίς ψήφο
4. Εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ 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
Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο
οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις αριθ.πρωτ.18325 και 18327/2-4-2014 εισηγήσεις της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής,:
΄΄ Συντάκτης: Ασηξαρίδου Παρθένα
Σχετ.:
1. Την υπ΄ αριθ. 17461/28-03-2014 αίτηση του Καραμέτου Ιωάννη εκπροσώπου
της Κομουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος
2. Την 228/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του Καραμέτου Ιωάννη εκπροσώπου της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία αιτείται την παραχώρηση των
γηπέδων μπάσκετ στο πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Παρασκευή 04 Απριλίου
από τις 12:00 π.μ έως 06-04-2014, έως 24:00μ.μ. για την διεξαγωγή τουρνουά 3Χ3
μπάσκετ με θέμα «Η άθληση είναι δικαίωμα. Μην βάζεις στο χέρι στην τσέπη σου»
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης
παραχώρησης των γηπέδων μπάσκετ στο πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την
Παρασκευή 04 Απριλίου από τις 12:00 π.μ έως 06-04-2014 έως 24:00μ.μ.,για την
διεξαγωγή τουρνουά στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος.
Συνημμένα
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1. Την υπ΄αριθ. 17461/28-03-2014 αίτηση΄΄ και
΄΄Συντάκτης: Ασηξαρίδου Παρθένα
Σχετ.:
3. Την υπ΄ αριθ. 17227/27-03-2014 αίτηση της ΠΑΣΠ. ΞΑΝΘΗΣ
4. Την 228/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση της ΠΑΣΠ. ΞΑΝΘΗΣ, σύμφωνα με την οποία
αιτείται την παραχώρηση των γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο πάρκο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου για την πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας αθλοπαιδιάς (τουρνουά
3on 3) από την Παρασκευή 04 Απριλίου έως 06-04-2014
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης
παραχώρησης των γηπέδων μπάσκετ στο πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την
Παρασκευή 04 Απριλίου έως 06-04-2014., στην ΠΑΣΠ ΞΑΝΘΗΣ.
Συνημμένα
1. Την υπ΄αριθ. 17227/27-03-2014 αίτηση΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις της
υπηρεσίας με όλα τα σχετικά και τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων που κατατέθηκαν στην
υπηρεσία του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.
Την παραχώρηση των γηπέδων καλαθοσφαίρισης στο πάρκο του Μ.Αλεξάνδρου στην ΠΑΣΠ
για το διάστημα από 4 έως 6 Απριλίου 2014 για την πραγματοποίηση της καθιερωμένης ετήσιας
προπαιδείας (τουρνουά 3 on 3), διότι σύμφωνα με το βιβλίο Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατέθεσε
την αίτηση μία μέρα νωρίτερα (17227/27-3-2014).
Β.
Την παραχώρηση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης που βρίσκεται στο χώρο του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου στην ΚΝΕ για το διάστημα από 4 έως 6 Απριλίου 2014 για διεξαγωγή τουρνουά 3Χ3
μπάσκετ, διότι σύμφωνα με τον βιβλίο Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατέθεσε την αίτηση μία μέρα
αργότερα (17461/28-3-2014).
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2014.
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 3-4-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

