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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 8ης Μαΐου 2014.

Αριθ. Απόφασης 48

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστων χώρων για
την πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής γιορτής της
Μουσικής Ξάνθης στην αστική μη-κερδοσκοπική
εταιρεία
«Μουσικές
Εκδηλώσεις
Συντονισμός
Οργάνωση», από 19 έως 21 Ιουνίου 2014΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.24365/6-5-2014 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
εννέα (9) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Φανουράκης Μανώλης
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6. Καραγιαννίδου Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)
7. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
8. Ξυνίδης Αθανάσιος
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κος Ι.Λάμπρου
3. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Μανά Αικατερίνη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Μελέτης Τερζόγλου, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Αβραμίδης Χαράλαμπος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
7. Παπαδοπούλου Αραβέλα, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
8. Εκπρόσωποι του 6ου και 9ου θέματος και του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
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 6 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.24127/5-5-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα
Σχετ.
1. Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
2. Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
3. Την 228/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
4. Την υπ΄ αριθ. 21468/22-04-2014 αίτηση του Τσέπελη Μιχαήλ υπεύθυνο διοργάνωσης.
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Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του Τσέπελη Μιχαήλ, υπεύθυνο διοργάνωσης, η οποία
έχει ως εξής : η ομάδα «Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής Ξάνθης» μετά την επιτυχημένη
διοργάνωση του 2013 προχωράει για 3η χρονιά την διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής
και στην πόλη της Ξάνθης και για το 2014. Την Πέμπτη 19 Ιουνίου έως και το Σάββατο 21 Ιουνίου
θα πραγματοποιηθεί μια 3ημερη μουσική εκδήλωση, στα πλαίσια του εορτασμού της Ευρωπαϊκής
Γιορτής της Μουσικής, πρόκειται για δωρεάν μουσικές εκδηλώσεις για όλους τους συμπολίτες μας,
και παρακαλούμε όπως μας παραχωρήσετε του παρακάτω χώρους , καθώς και παροχή ρεύματος,
όπου αυτό είναι απαραίτητο:
• τμήμα της κεντρικής πλατείας,
• το δυτικό τμήμα της πλατείας Μητροπόλεως(μπροστά από το 1ο Δημοτικό Σχολείο),
• τον κοινόχρηστο χώρο του Λημνίου (έμπροσθεν του κολυμβητηρίου και δεξιά, δηλαδή
μπροστά από το skate park και
• τον κοινόχρηστο χώρο του skate park
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με την 581/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την παραχώρηση των παραπάνω χώρων στις 19-20-21 Ιουνίου
2014 προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εκδηλώσεις. ΄΄

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

5.
6.
7.
8.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της:
Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
Την 228/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
Την υπ΄ αριθ. 21468/22-04-2014 αίτηση του Τσέπελη Μιχαήλ υπεύθυνο διοργάνωσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την παραχώρηση των παρακάτω τμημάτων κοινόχρηστων χώρων για την πραγματοποίηση της
Ευρωπαϊκής γιορτής της Μουσικής Ξάνθης στην αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία «Μουσικές
Εκδηλώσεις Συντονισμός Οργάνωση», από 19 έως 21 Ιουνίου 2014, ως εξής:
• τμήμα της κεντρικής πλατείας στην περιοχή μεταξύ της κεντρικής πλατείας προς τον οικίσκο
του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» και των δικαστηρίων Ξάνθης,
• το δυτικό τμήμα της πλατείας Μητροπόλεως(μπροστά από το 1ο Δημοτικό Σχολείο),
• τον κοινόχρηστο χώρο του Λημνίου (έμπροσθεν του κολυμβητηρίου και δεξιά, δηλαδή
μπροστά από το skate park και
• τον κοινόχρηστο χώρο του skate park
Β) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2014.
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 8-5-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

