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Από το αριθ.7/6-4-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 122

Περίληψη
Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό
αντιτίμου στο πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού με τίτλο:
«Αυτοάμυνα σε ενήλικες»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 6 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13112/02-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
14) Μιχαλοπούλου Αλίκη
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Μπένης Δημήτριος
3) Γιαννώτα Θεοδώρα
16) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Γκιρτζίκη Αλεξία
17) Μπόζ Ραμαδάν
5) Γουναρίδης Στυλιανός
18) Ξυνίδης Αθανάσιος
6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
19) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Ιγιαννίδης Στέφανος
20) Πούλιος Χρίστος
8) Καμαρίδης Ιπποκράτης
21) Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος
9) Καρά Αχμέτ
22) Τσεγγελίδης Ιωάννης
10) Κίρατζη Ερκάν
23) Τσιακίρογλου Σωτήριος
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
25) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
13) Λομβαρδέας Μιχαήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ανταμπούφης Νικόλαος
10) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Δημούδη Χρυσούλα
11) Παρταλίδου Δέσποινα
3) Ηλιάδης Θωμάς
12) Σδρέβανος Μαρίνος
4) Καλογερής Κρίτων
13) Ταρενίδης Παναγιώτης
5) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
14) Τόπ Ισμέτ
6) Καλογερής Κρίτων
15) Τσέπελης Εμμανουήλ
7) Λύρατζης Πασχάλης
16) Χασάν Ογλού Ορχάν
8) Μούρκας Χρήστος
17) Χασάν Ολγού Φερτούν
9) Μπογιάρ Αχμέτ Σελεϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, και ο εκπρόσωπος
της Τοπικής Κοινοτήτας Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12025/26-3-2015 εισήγηση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1) Oι διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 «Περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», οι δήμοι
δικαιούνται να επιβάλλουν τέλη ή δικαιώματα οριζόμενα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, για χρήση
δημοτικών κτημάτων έργων ή υπηρεσιών, 2) Οι διατάξεις του άρθρου 75, παρ.12 του Ν.3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σχετικά με την αρμοδιότητα του Δήμου για την προώθηση και
εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού, 3) Η αρ.5212/2014 απόφαση Γ.Γ.
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
Δήμου Ξάνθης (αρ. 85/2014 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης), 4) Το άρθρο 6 παρ.11 του
κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων: To δικαίωμα χρήσης των κλειστών
αθλητικών εγκαταστάσεων θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τα παρακάτω : Mαζικός Αθλητισμός (Δημοτικά προγράμματα
εκμάθησης, εκγύμνασης κ.λ.π. όλων των αθλημάτων): Δωρεάν ή έναντι αντιτίμου παροχής υπηρεσιών για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αγορά οργάνων / μήνα
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθ. 52/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης, της 20ης
Μαρτίου 2015, για τον καθορισμό του αντιτίμου στο πρόγραμμα του Μαζικού Αθλητισμού με τίτλο
«Αυτοάμυνα σε ενήλικες», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.11 της υπ΄αριθ.85/2014Απόφασης
του Δημοτικού συμβουλίου «κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων» και
παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.52/2015 ομόφωνη απόφαση της
Οικονομικής επιτροπής Ξάνθης σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο α) την επιβολή
αντιτίμου για την υλοποίηση του προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού με τίτλο «Αυτοάμυνα σε ενήλικες»,
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και την αγορά οργάνων και β) καθορίζει το ύψος του αντιτίμου στο
ποσό των δέκα ευρώ (10,00€) /μηνιαίως.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση καθώς
και 1) Oι διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-58, 2) Οι διατάξεις του άρθρου 75, παρ.12 του
Ν.3463/2006, 3) Η αρ.5212/2014 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με την έγκριση
κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης (αρ. 85/2014 απόφαση Δημοτικού
συμβουλίου Ξάνθης), 4) Το άρθρο 6 παρ.11 του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων5) την αριθμ.52/2015 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επιβολή αντιτίμου και τον καθορισμό ύψους αυτού στο ποσό των δέκα (10,00€)/μηνιαίως για την
υλοποίηση του προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού με τίτλο «Αυτοάμυνα σε ενήλικες», για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών και την αγορά οργάνων
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 16-4-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

