1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 19ης Μαΐου 2017.

Αριθ. Απόφασης 53

Περίληψη
΄΄ Τροποποίηση της αρ.37/27-4-2017 απόφασης της
ΕΠΖ ως προς την ημερομηνία παραχώρησης τμήματος
της Πλατείας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Ειρήνης
Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.19710/16-5-2017 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.Χασάν Ογλού Ορχάν
2.Φανουράκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
3.Ανταμπούφης Νικόλαος
4.Γουναρίδης Στυλιανός
5.Ιγιαννιδης Στέφανος
6.Κυριακίδης Αλέξανδρος
7.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
8.Σδρέβανος Μαρίνος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Αβραμίδης Χαράλαμπος, προϊστάμενος τμήματος κτιριακών, ενεργειακών & υπαίθριων χώρων Δήμου
Ξάνθης
2.Ασηξαρίδου Παρθένα, υπάλληλος τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων Δήμου
Ξάνθης
3.Κολλάρος Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος
4.Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ξάνθης
5.Εκπρόσωπος του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κα Παντούλα
6.Ιδιοκτήτρια της επιχείρησης για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κα Ξανθοπούλου και οι δικηγόροι
της κα Παυλίδου Μαρίνα και Ρήγα Μαρία
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.19899/16-5-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα (υπάλληλος του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων)
Σχετ.

1.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.
2.Το υπ΄ αριθ. 19737/16-05-2017 έγγραφο της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης.
3.Την με αριθ. 37/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.
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Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης, με το οποίο
αιτείται την αλλαγή ημερομηνίας παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας, με
σκοπό την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την παρουσίαση έργων μαθητών της πόλης
μας, απαγγελία ποιημάτων, απονομή βραβείων. Ζητείται να διατηρηθεί η με αριθ. 37/2017
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης με την οποία τους έχει ήδη
παραχωρηθεί ο χώρος με νέα ημερομηνία καθώς η δράση θα μετατεθεί για το Σάββατο 2705-2017.
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την αλλαγή ημερομηνίας παραχώρησης
τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Ειρήνης Ξάνθης, από το Σάββατο 2005-2017, το Σάββατο 27-05-2017. ΄΄
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.19899/16-5-2017 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
2.Το από 16/5/2017 έγγραφο της Επιτροπής Ειρήνης Ξάνθης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε από την
υπηρεσία μας με αριθ.19737/16-05-2017.
3.Την με αριθ. 37/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί ως προς την ημερομηνία και εγκρίνει την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας
Δημοκρατίας, παραπλεύρως του Δημαρχείου, νοτιοδυτικά, στην Επιτροπή Ειρήνης Ξάνθης, για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης για την παρουσίαση έργων μαθητών της πόλης μας, απαγγελία
ποιημάτων, απονομή βραβείων, το Σάββατο 27 Μαΐου 2017 από τις 9:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ
...………………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2017.
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 22/5/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

