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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 11ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
9ης Οκτωβρίου 2014.
Αριθ. Απόφασης 81

Περίληψη
΄΄ Μη παραχώρηση τμήματος της Πλατείας
Δημοκρατίας στην εταιρεία με την επωνυμία UIN
Οπτικοακουστικές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΕΠΕ
για τη διεξαγωγή επιδείξεων skate στα πλαίσια του
GREEK SKATE TOUR ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.51851/2-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Χασάν Ογλού Φερτούν
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3. Ηλιάδης Θωμάς
4. Καρά Αχμέτ
5. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
6. Λύρατζης Πασχάλης
7. Μούρκας Χρήστος
8. Μπένης Δημήτριος
9. Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου διότι δεν ενημερώθηκε
εγκαίρως ο Πρόεδρος για την απουσία του τακτικού μέλους)
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου κα Ελ.Χ#Ηλιάδου και Ι.Λάμπρου
2. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
3. Παπαδοπούλου Αραβέλα ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
7. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των επιχειρήσεων για τα αριθ. 15, 17, 18 και 19 θέματα της ημερήσιας
διάταξης
8. Οι επιχειρηματίες για τα αριθ. 12, 14 και 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
9. Ο εκπρόσωπος της ΑΕΠΙ κος Γρετζελιάς Παντελής, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της, για
τα αριθ.11 , 12 , 13 και 14 θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της
ο
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 5 θέμα της ημερήσιας
διάταξης, ο οποίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.49286/16-9-2014 εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα
Σχετ.
1. Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
2. Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία προτείνονται ως
χώροι διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων κλπ.
3. Την υπ΄ αριθ. 49005/16-09-2014 αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία UIN
Οπτικοακουστικές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΕΠΕ».
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία UIN
Οπτικοακουστικές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΕΠΕ η οποία αναφέρει τα εξής: Το GREEK
SKATE TOUR είναι ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και θα πραγματοποιηθεί στις
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κεντρικές πλατείες 6 μεγάλων πόλεων της Ελλάδος. Σκοπός του είναι να προάγει τον εναλλακτικό
αθλητισμό και κατά συνέπεια τον εναλλακτικό τουρισμό των πόλεων της χώρας μας. Το TOUR θα
προβληθεί σε όλη την Ελλάδα μέσω πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η κεντρική πλατεία
επιλέχθηκε ως το καταλληλότερο σημείο για την μέγιστη προβολή του event και του αθλήματος,
καθώς θα προσφέρει μοναδικό θέαμα ακόμα και σε κοινό που δεν έχει σχέση με αυτό. Να
σημειωθεί πως το event ένια ελευθέρας εισόδου για τους θεατές και χωρίς κόστος συμμετοχής για
του αθλητές. Για την άρτια διεξαγωγή του event, πέρα του χώρου , αιτούμαστε και για τις επιπλέον
παροχές:
 Κιγκλιδώματα για κάλυψη χώρου 225 τμ. για την ασφάλεια του κοινού και των αθλητών
 Ρεύμα για την μουσική κάλυψη και φωτισμό του event
 Χώρο στάθμευσης ενός φορτηγού μεσαίου μεγέθους για την φορτοεκφόρτωση των υλικών.
Οι εργασίες στησίματος των εμποδίων για την κατασκευή του mini skate park, θα ξεκινήσουν γύρω
στις 9 το πρωί. Για την τήρηση κοινής ησυχίας, οι επιδείξεις και η μουσική κάλυψη θα ξεκινήσουν
μετά τις 5 το απόγευμα και θα διαρκέσουν περίπου 4-5 ώρες. Στο χρονικό διάστημα πριν την
έναρξη των επιδείξεων, το skate park θα είναι διαθέσιμο στους αθλητές
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με την 581/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της
Πλατείας Δημοκρατίας (κεντρική πλατεία) περίπου 200τμ. για την Κυριακή 17-05-2015 στην
εταιρεία UIN Οπτικοακουστικές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΕΠΕ για την διεξαγωγή
επιδείξεων skate. ΄΄

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η επιφάνεια που αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι να τους
παραχωρηθεί, αφορά το μεγαλύτερο μέρος της πλατείας όπου υπάρχουν λωρίδες τυφλών, γεγονός
που θα δυσχεραίνει τις μετακινήσεις τους αλλά και τη διέλευση όλων των πεζών. Πρότεινε να
παραχωρηθεί είτε ο χώρος του skate park είτε άλλος εκθεσιακός χώρος για την αποφυγή των
προβλημάτων που προαναφέρθηκαν.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Την 581/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης
2. Την 193/2013 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία προτείνονται ως χώροι
διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων κλπ.
3. Την υπ΄ αριθ. 49005/16-09-2014 αίτηση της Εταιρείας με την επωνυμία UIN Οπτικοακουστικές και
Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΕΠΕ».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την απόρριψη του αιτήματος για την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στην
εταιρεία με την επωνυμία UIN Οπτικοακουστικές και Διαδικτυακές Υπηρεσίες ΕΠΕ για τη διεξαγωγή
επιδείξεων skate στα πλαίσια του GREEK SKATE TOUR την Κυριακή 17-5-2014, διότι η επιφάνεια
που αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι να τους παραχωρηθεί, αφορά το μεγαλύτερο μέρος της πλατείας,
γεγονός που θα δυσχεραίνει τη διέλευση των πεζών .
2. Να επανέλθει η εταιρεία με νέα αίτηση είτε για την παραχώρηση του χώρου του skate park είτε
άλλου εκθεσιακού χώρου, όπως αναφέρονται στην αρ. 193/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης.
………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-10-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

