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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 14ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 9ης
Οκτωβρίου 2017.
Αριθ. απόφασης 84

Περίληψη
Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
έμπροσθεν του ρολογιού, στην εταιρεία Εμπορία
Ιατρικών Ειδών με την επωνυμία «MED TRUST
A.E.»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 9 Οκτωβρίου 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.42447/2-10-2017 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 εννέα (9) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3 Ιγιαννίδης Στέφανος
4. Κυριακίδης Αλέξανδρος
5. Κίρατζη Ερκάν
6. Λομβαρδέας Μιχαήλ
7. Φανουράκης Εμμανούηλ
8. Χαριτωνίδου Ειρήνη
9. Χασάν Ολγού Ορχάν
Γίνεται μνεία ότι στη θέση του τακτικού μέλους κ. Σδρέβανου Μαρίνου κλήθηκε και παρουσιάστηκε ο κ.
Κίρατζη Ερκάν.
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.42306/29-9-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του
Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με τη λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας έμπροσθεν του
ρολογιού, στην εταιρεία Εμπορία Ιατρικών Ειδών με την επωνυμία «MED TRUST A.E.» για την
τοποθέτηση κινητής μονάδας με σκοπό την ενημέρωση του κοινού με θέμα «Πρόληψη Διαβήτη» στις
06 Δεκεμβρίου 2017.
Σχετ. 1. Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης. 2. Την υπ΄ με αριθ. 38005/06-09-2017 αίτηση
της εταιρείας «MED TRUST A.E.» 3. Την υπ.αριθ.44/19-09-2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Ξάνθης.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης της εταιρείας «MED TRUST A.E.», με την οποία
αιτείται την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας έμπροσθεν του ρολογιού στις 06
Δεκεμβρίου για την τοποθέτηση κινητής μονάδας, διαστάσεων πλάτος 2,135μ. μήκος 7,164μ. με σκοπό
την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη του διαβήτη, και την πραγματοποίηση δωρεάν μετρήσεων
σακχάρου και χοληστερίνης. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Ξάνθης
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, στην εταιρεία Εμπορία Ιατρικών Ειδών με την
επωνυμία «MED TRUST A.E.» για την τοποθέτηση κινητής μονάδας με σκοπό την ενημέρωση του
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κοινού με θέμα «Πρόληψη Διαβήτη» στις 06 Δεκεμβρίου 2017 και την πραγματοποίηση δωρεάν
μετρήσεων σακχάρου και χοληστερίνης.
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
Την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας έμπροσθεν του ρολογιού στις 06
Δεκεμβρίου για την τοποθέτηση κινητής μονάδας, διαστάσεων πλάτος 2,135μ. μήκος 7,164μ. με σκοπό
την ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη του διαβήτη, και την πραγματοποίηση δωρεάν μετρήσεων
σακχάρου και χοληστερίνης. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με το ΚΑΠΗ Ξάνθης
.………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 84/2017.
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 10/10/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αικατερίνη Τσαπαδίκου

