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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 28ης Φεβρουαρίου 2017.

Αριθ. Απόφασης 8

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της πλατείας δημοκρατίας
και της πλατείας ελευθερίας στο ίδρυμα «Ο ΜΕΓΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.8105/22-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Λομβαρδέα Οδ. 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 έξι (6)
μέλη δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ (πρόεδρος)
1.Γουναρίδης Στυλιανός
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
3.Ηλιάδης Θωμάς
3.Λύρατζης Πασχάλης
4.Καρά Αχμέτ
4.Μούρκας Χρήστος
5.Χασάν Ογλού Ορχάν (αναπληρωματικό μέλος)
6.Χασάν Ογλού Φερτούν
Οι κοι Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ, Λύρατζης Πασχάλης και Μούρκας Χρήστος ενημέρωσαν ότι
δεν δύνανται να παραβρεθούν. Κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη και παραβρέθηκαν όπως
αναφέρεται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
Δήμου Ξάνθης
2.Ξανθόπουλος Γεώργιος, νομικός σύμβουλος του Δήμου
3.Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κος Αρβανιτίδης Γεώργιος
4.Ο κος Σιγλίδης Αριστείδης, μηχανικός, για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
5.Ο κος Εφραιμίδης Ερρίκος δικηγόρος της επιχείρησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Λομβαρδέας Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.5788/9-2-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα (υπάλληλος του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
Σχετ.:
1.Τις 314 & 315/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
2.Την 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Το με αριθ. 04/08-02-2017 έγγραφο του Ιδρύματος «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του Ιδρύματος «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με το οποίο αιτείται
παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Ελευθερίας για την διοργάνωση
Ραδιομαραθώνιου Αγάπης και προσφοράς, σε συνεργασία με τα ΜΜΕ του τόπου μας, προκειμένου να ενισχυθεί
το Γηροκομείο Ξάνθης, την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017.
Στην προσπάθειά τους αυτή, που είναι έκφραση προσφοράς προς τους γέροντες τροφίμους του
Ιδρύματος, παρακαλούν τον Δήμο Ξάνθης, να σταθεί αρωγός στην προσπάθειά τους και να τους παραχωρήσει
τμήμα της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Ελευθερίας, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι προσφορές
των συμπολιτών μας.
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Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με τις 314 & 315/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας και της
Πλατείας Ελευθερίας, στο Ίδρυμα «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», με σκοπό την διοργάνωση Ραδιομαραθώνιου
Αγάπης, προκειμένου να ενισχυθεί το Γηροκομείο Ξάνθης, την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017. ΄΄.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.5788/9-2-2017 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
2.Τις 314 & 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Την 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
4.Το αριθ.πρωτ.4/8-2-2017 έγγραφο του Σωματείου «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
πρωτοκολλήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με αρ.5540/8-2-17

το

οποίο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση:
1.Του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας παραπλεύρως του Δημαρχείου, νοτιοδυτικά, και
2.Την παραχώρηση τμήματος στο δυτικό τομέα της Πλατείας Ελευθερίας και παραπλεύρως του
Άγνωστου Στρατιώτη
την Μ.Τετάρτη 12/4/2017, στο Σωματείο «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για την ευαισθητοποίηση των μελών
του και της κοινωνίας γενικότερα επί των προβλημάτων και την υποστήριξη των ηλικιωμένων, που
χρήζουν ηθικής και υλικής συμπαράστασης, στο πλαίσιο διοργάνωσης Ραδιομαραθώνιου Αγάπης και
προσφοράς.
………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 6-3-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

