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

Αριθ. Απόφασης 49

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας
στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE
DIRECT Ξάνθης, την 9 Μαΐου 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 7 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.24113/5-5-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτης: Ασηξαρίδου Παρθένα
Σχετ. 1. Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
2. Την υπ΄ αριθ. 23365/30-04-2014 αίτηση του EUROPE DIRECT Ξάνθης.
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του EUROPE DIRECT Ξάνθης το οποίο έχει ως εξής: η
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συντονίζει το δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης EUROPE DIRECT το οποίο παρέχει πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο και προωθεί
την αναδραστική επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τα κέντρα Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης EUROPE DIRECT αναβαθμίζουν την επικοινωνιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής
επιτροπής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Δημόσιων Χώρων, οι οποίοι λειτουργούν
ως τόποι συνάντησης πολιτών μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων ευρωπαϊκού περιεχομένου.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT
Ξάνθης, το οποίο έχει ως φορέα φιλοξενίας το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης, προτίθεται να
υλοποιήσει εκδήλωση ενημέρωσης για την 9η Μαΐου που έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα της
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Ευρώπης». Για το λόγο αυτό αιτούνται την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας καθώς
και την τοποθέτηση ενός οικίσκου, για την Παρασκευή 9 Μαΐου, κατά τις ώρες 10:00-15:00
ώστε τα στελέχη του Κέντρου να ενημερώσουν τους πολίτες για σειρά θεμάτων ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος και να διανείμουν σχετικό πληροφοριακό υλικό από την Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με την 581/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη απόφασης παραχώρησης
συγκεκριμένου χώρου για την Παρασκευή 09 Μαΐου κατά τις ώρες 10:00-15:00 για την
υλοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης.
Να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το γραφείο μας για τις 09-05-2014
παράλληλα υπάρχει άλλο ένα θέμα σε διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα
πλαίσια των γιορτών νεολαίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης. ΄΄

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 του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
2. Την υπ΄ αριθ. 23365/30-04-2014 αίτηση του EUROPE DIRECT Ξάνθης.
3. Ότι η 9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα της Ευρώπης»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την παραχώρηση τμήματος στην περιοχή μεταξύ της κεντρικής πλατείας προς τον οικίσκο του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ» και των δικαστηρίων Ξάνθης, την
Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 κατά τις ώρες 10:00-15:00 στο κέντρο Ευρωπαϊκής πληροφόρησης
EUROPE DIRECT Ξάνθης προκειμένου να υλοποιήσει εκδήλωση ενημέρωσης για σειρά θεμάτων
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και να διανείμει πληροφοριακό υλικό από την υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 9η Μαΐου που έχει καθιερωθεί ως η «Ημέρα της Ευρώπης».
Β) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2014.
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

