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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 11ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 31ης
Ιουλίου 2017.
Αριθ. απόφασης 72

Περίληψη
Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης,

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.32242/27-7-2017 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 έξι (6) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1. Γουναρίδης Στυλιανός
2. Ιγιαννίδης Στέφανος
2. Κυριακίδης Αλέξανδρος
3. Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
3.Σδρέβανος Μαρίνος
4. Φανοιυράκης Εμμανούηλ
4. Χασάν Ολγού Ορχάν
5. Χαριτωνίδου Ειρήνη
6. Χασάν Ογλού Φετρούν (Αναπληρωματικός)
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.30671/19-7-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του
Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με τη λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο σύλλογο
Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης, στα πλαίσια εκδήλωσης με σκοπό την ενημέρωση του κοινού με
ομιλίες και παράλληλη φωταγώγηση του πύργου του ρολογιού, για την Πέμπτη 12-10-2017.
Σχετ.: 1.Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.2.Την 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου
Ξάνθης.3.Τo υπ΄ αριθ. 29322/11-07-2017 έγγραφo του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης.
4. Τo υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ/269255/25672/1346/18-07-2017 έγγραφo της
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων ΑΜΘ.
Σας διαβιβάζω το ανωτέρω έγγραφο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης, με το
οποίο αιτείται την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας, για την Πέμπτη 12-10-2017. Η
παραπάνω εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή το γεγονός ότι ο μήνας Οκτώβριος είναι παγκόσμιος
μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού και έχει σκοπό να ενημερώσει το κοινό με ομιλίες και
προβολή ταινιών.
Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων ζητείται η άδεια για την φωταγώγηση του πύργου του
ρολογιού, ο οποίος θα είναι φωτισμένος ροζ για πέντε ώρες από τις 19:00 έως τις 24:00 στις 12-10-2017.
Επίσης ζητείται η άδεια για την εγκατάσταση και χρήση ενός ξύλινου οικίσκου για όλη την ημέρα στις
12-10-2017, πλησίον του πύργου του ρολογιού και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε, σύμφωνα με την 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας στο σύλλογο
Καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Ξάνθης, στα πλαίσια εκδήλωσης με σκοπό την ενημέρωση του κοινού με
ομιλίες, προβολή ταινιών και με παράλληλη φωταγώγηση του πύργου του ρολογιού, για την Πέμπτη 1210-2017, για την οποία έχει δοθεί έγκριση με το υπ΄ αριθ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΜΘ
/269255/25672/1346/18-07-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
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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, για την Πέμπτη 12-10-2017. Η
παραπάνω εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή το γεγονός ότι ο μήνας Οκτώβριος είναι παγκόσμιος
μήνας πρόληψης του καρκίνου του μαστού και έχει σκοπό να ενημερώσει το κοινό με ομιλίες και
προβολή ταινιών.
Β) Την φωταγώγηση του πύργου του ρολογιού, ο οποίος θα είναι φωτισμένος ροζ για πέντε ώρες από τις
19:00 έως τις 24:00 στις 12-10-2017.
Γ) Την χορήγηση άδειας για την εγκατάσταση και χρήση ενός ξύλινου οικίσκου για όλη την ημέρα στις
12-10-2017, πλησίον του πύργου του ρολογιού.
Δ) Την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
.………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2017.
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 01/08/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

