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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 27ης Απριλίου 2017.

Αριθ. Απόφασης 43

Περίληψη
΄΄ Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Α.Σ. «ΘΡΑΚΕΣ»΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα
14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.15961/24-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης)
Γκιρτζίκη Αλεξίας, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2.Γουναρίδης Στυλιανός
3.Ιγιαννιδης Στέφανος
4.Κυριακίδης Αλέξανδρος
5.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
6.Σδρέβανος Μαρίνος
7.Φανουράκης Εμμανουήλ
8.Χασάν Ογλού Ορχάν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Πανταζόγλου Αθανασία, προϊσταμένη τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου
Ξάνθης
2.Κολλάρος Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.13762/4-4-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄
Εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα (υπάλληλος του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
Σχετ.: 1.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
2.Την 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Το με αριθ. 06/02-03-2017 έγγραφο του Πολιτιστικού Α.Σ. «ΘΡΑΚΕΣ».
4.Τη με αριθ. 1016/49/171-α΄/18-3-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.
5.Το με αριθ. 35/03-03-2017 έγγραφο της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης-Ανατ.
Μακεδονίας.
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του Πολιτιστικού Α.Σ. «ΘΡΑΚΕΣ» με το οποίο αιτείται παραχώρηση
τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας με σκοπό την διοργάνωση «βόλεϊ δρόμου», την Κυριακή 14 Μαΐου 2017.
Ο ανωτέρω αθλητικός σύλλογος προτίθεται να διοργανώσει μία δράση στην πόλη της Ξάνθης που είναι
και η έδρα του, «βόλεϊ δρόμου», την Κυριακή 14 Μαΐου 2017, προκειμένου να διαφημίσει το άθλημα της
πετοσφαίρισης και την ίδια την πόλη που το διοργανώνει. Ζητούν να
τους παραχωρηθεί τμήμα της πλατείας
Δημοκρατίας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραμματείας και απονομών, πλησίον του σιντριβανιού.
Ο χώρος που υπολογίζεται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διεξαχθεί η δράση είναι από την πλατεία
Ελευθερίας έως την Κεντρική Πλατεία, επί της 28ης Οκτωβρίου και ώρες από τις 10:00 έως τις 14:00.
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Σύνθημα της εκδήλωσης θα είναι «ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ».
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής για τη λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας με σκοπό την
διοργάνωση «βόλεϊ δρόμου», την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στον Πολιτιστικό Α.Σ. «ΘΡΑΚΕΣ». ΄΄
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
1.Την αριθ.πρωτ.13762/4-4-2017 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
2.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
3.Την 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
4.Το με αριθ.06/02-03-2017 έγγραφο του Πολιτιστικού Α.Σ. «ΘΡΑΚΕΣ» το οποίο πρωτοκολλήθηκε από
την υπηρεσία μας με αρ.13257/31-3-2017
5.Τη με αριθ. 1016/49/171-α΄/18-3-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης.
6.Το με αριθ. 35/03-03-2017 έγγραφο της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Θράκης-Ανατ.
Μακεδονίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας, παραπλεύρως του Δημαρχείου,
νοτιοδυτικά, στον Πολιτιστικό Α.Σ. «ΘΡΑΚΕΣ» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραμματείας
και απονομών στα πλαίσια της εκδήλωσης «βόλεϊ δρόμου», την Κυριακή 14/05/2017, με την
προϋπόθεση ότι θα παραμείνει σε ισχύ η αριθ. 1016/49/171-α΄/18-3-2017 απόφαση της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ξάνθης.
.………………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-5-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

