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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 9ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 23ης
Ιουνίου 2017.
Αριθ. απόφασης 61

Περίληψη
Παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης ″Ο ΠΗΓΑΣΟΣ″

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.25132/19-6-2017 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 επτά (7) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1.Ιγιαννίδης Στέφανος
2.Φανουράκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
2. Σδρέβανος Μαρίνος
3.Ανταμπούφης Νικόλαος
4.Γουναρίδης Στυλιανός
6.Κυριακίδης Αλέξανδρος
7.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.21734/20-5-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του
Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με τη λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στον Ποδηλατικό
Σύλλογο Ξάνθης ″Ο ΠΗΓΑΣΟΣ″ για την παρουσίαση των επίσημων ομάδων που θα λάβουν μέρος στου
αγώνες χρονομέτρου και αντοχής την Παρασκευή 23-06-2017 και τις ώρες 19:00 έως 22:00 για την
διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου Ανδρών Elite και Γυναικών για το
2017 στην πόλη της Ξάνθης.
Σχετ.: 1. Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης. 2. Την υπ΄ αριθ. 21581/26-05-2017 αίτηση του
Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης ″Ο ΠΗΓΑΣΟΣ″.
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του Ποδηλατικού Συλλόγου Ξάνθης ″Ο ΠΗΓΑΣΟΣ″ η οποία
αναφέρει τα εξής:
«Ο Ποδηλατικός Σύλλογος Ξάνθης ″Ο ΠΗΓΑΣΟΣ″, επίσημο μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας, σε συνεργασία με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνει φέτος το
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου Ανδρών Elite και Γυναικών για το 2017 στην πόλη της
Ξάνθης. Η διεξαγωγή του αγώνα καθορίστηκε ημερολογιακά από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας
και θα πραγματοποιηθεί στις 23-24-25/06/2017 στην πόλη μας. Ο αγώνας θα συγκεντρώσει περί τους 250
αθλητές και περισσότερους από 100 συνοδούς και οργανωτές απ’ όλη την Ελλάδα οι οποίοι με αφετηρία
και τερματισμό την πόλη της Ξάνθης θα διανύσουν περίπου 160 χλμ μέσα στα όρια του Ν. Ξάνθης. Για την
επίτευξη του παραπάνω συλλογικού στόχου παρακαλούμε όπως μας παραχωρήσετε τμήμα της Πλατείας
Δημοκρατίας έμπροσθεν του Δημαρχείου την Παρασκευή 23-06-2017 και τις ώρες 19:00 με 22:00,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των επίσημων ομάδων που θα λάβουν μέρος στους αγώνες
χρονομέτρου και αντοχής. Επιπλέον παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τον ανάλογο φωτισμό και
μικροφωνική εγκατάσταση για τον εν λόγω χώρο και χρόνο». Προσμένουμε στη θετική ανταπόκριση και
στήριξή σας.

2

Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την
οποία μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή παραχώρηση κατά
περίπτωση της Πλατείας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τη λήψη απόφασης
παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης ″Ο ΠΗΓΑΣΟΣ″,
για την παρουσίαση των επίσημων ομάδων που θα λάβουν μέρος στου αγώνες χρονομέτρου και αντοχής
την Παρασκευή 23-06-2017 και τις ώρες 19:00 έως 22:00.
Να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το γραφείο μας για τις 23-06-2017 έχει ήδη
παραχωρηθεί τμήμα της Πλατείας Δημοκρατίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ξάνθης «Βάτραχοι».
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτήν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας, έμπροσθεν του Δημαρχείου,
στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης ″Ο ΠΗΓΑΣΟΣ″ την Παρασκευή 23-06-2017 και τις ώρες 19:00 με
22:00
Β) Την παροχή Φωτισμού και μικροφωνικής εγκατάστασης.
Γ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών να μεριμνήσει για κάθε σχετική ενέργεια.
.………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2017.
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 23/6/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

