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

Αριθ. Απόφασης 47

Περίληψη
΄΄
Εισηγητική
έκθεση
για
την
τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων από τον Ελληνικό
Ορειβατικό Σύλλογο Ξάνθης ΄΄

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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.13027/30-3-2017 εισήγηση της διεύθυνσης περιβάλλοντος & ποιότητας ζωής του Δήμου
Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγητής: Μπαμπάτσος Αθανάσιος
Παρακαλούμε όπως δώσετε έγκριση στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ξάνθης για την
τοποθέτηση μίας πληροφοριακής πινακίδας με χάρτη μονοπατιών (διατάσεων 100cmx25cm, με ύψος
σέλινων 180cm) καθώς και ακόμα ενός σωλήνα ίδιου ύψους με τέσσερα σήματα, (διαστάσεων
12cmΧ25cm). Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε παρτέρι δίπλα στον Κόσυνθο κοντά σε τοποθετημένη
πινακίδα Δ/νσης Δασών Ξάνθης. Γιατί ο χώρος τοποθέτησης ανήκει στον αστικό ιστό της Ξάνθης σε
μέρος εξαίσιου φυσικού κάλους.
Παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας, για την άδεια τοποθέτησης της πινακίδας. ΄΄
Τέλος η 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.13027/30-3-2017 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
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2.Το αριθ.3/9-3-2017 έγγραφο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ξάνθης, η οποία πρωτοκολλήθηκε
από την υπηρεσία μας με αριθ. πρωτ.10923/15-3-2017.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση τοποθέτησης μίας πληροφοριακής πινακίδας
από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ξάνθης, με χάρτη μονοπατιών (διατάσεων 100cmx25cm, με ύψος
σέλινων 180cm) καθώς και ακόμα ενός σωλήνα ίδιου ύψους με τέσσερα σήματα, (διαστάσεων
12cmΧ25cm). Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε παρτέρι δίπλα στον Κόσυνθο κοντά σε τοποθετημένη
πινακίδα Δ/νσης Δασών Ξάνθης, θα είναι εναρμονισμένη με το περιβάλλον, ξύλινη και σε σημείο που
δεν θα εμποδίζει.
.………………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2017.
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

