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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 15ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 8ης
Νοεμβρίου 2017.
Αριθ. απόφασης 90

Περίληψη
Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
(πρώην
Ψυχολογικό
Κέντρο)
για
την
πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης δράσης,

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.47307/3-11-2017 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. Σδρέβανος Μαρίνος
6. Φανουράκης Εμμανούηλ
7. Χαριτωνίδου Ειρήνη
8. Χασάν Ογλού Ορχάν
9. Κ’ιρατζη Ερκαν
Γίνεται μνεία ότι στη θέση του τακτικού μέλους κ. Λομβαρδέα Μιχαήλ κλήθηκε και παρουσιάστηκε ο κ.
Κίρατζη Ερκάν
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιγιαννίδης Στέφανος προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου
θέματος.
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.44706/17-10-2017 εισήγηση του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων του
Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο
Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο) για την πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικης δράσης, το Σάββατο 02-12-2017 και την Κυριακή 03-12-2017, και σε περίπτωση
κακοκαιρίας οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 08-12-2017 και την Κυριακή
09-12-2017 .
Σχετ.: 1. Την 315/2014 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης.2. Την υπ΄ αριθ. 43691/10-10-2017 αίτηση του
Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.
Σας διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης η οποία
αναφέρει τα εξής:
«Με την παρούσα επιστολή μας, έχοντας γνώση του κοινωνικού έργου, που προσφέρει ο Δήμος
Ξάνθης στην ευαίσθητη περιοχή μας, παρακαλούμε θερμά, όπως εγκρίνετε το αίτημά μας α) για χρήση
της Πλατείας Δημοκρατίας το Σάββατο 02-12-2017 και την Κυριακή 03-12-2017 προκειμένου να
παρουσιάσουμε στο κοινό της πόλης μας Χριστουγεννιάτικα έργα των εκπαιδευόμενων με νοητική
υστέρηση του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος
/Παράρτημα Ξάνθης), β) για την διάθεση δύο ξύλινων Προκάτ, τεσσάρων πάγκων, και την προσωρινή
εγκατάσταση τους τις παραπάνω ημερομηνίες στον χώρο της Κεντρικής Πλατείας από το Κέντρο
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Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης (στο σημείο, που τοποθετούνται κάθε χρόνο, δίπλα στο περίπτερο έναντι
του καταστήματος Piazza). Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα
τραγουδήσουν οι εκπαιδευόμενοι στην πλατεία και γ) την παροχή ρεύματος στα ΠΡΟΚΑΤ για να
συνδέσουμε την μικροφωνική μας εγκατάσταση.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι παραπάνω αναφερόμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το
Σάββατο 08-12-2017 και την Κυριακή 09-12-2017.
Το Παράρτημα Ατόμων με αναπηρία Ξάνθης του Κ.Κ.Π.Π. Α.Μ.Θ. που εργάζεται προς την
κατεύθυνση της επίτευξης της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των νοητικά υστερημένων ατόμων,
θεωρεί την συνδρομή σας σημαντική στην πραγμάτωση του παραπάνω στόχου».
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 στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
(πρώην Ψυχολογικό Κέντρο), για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης δράσης το Σάββατο
02/12/2017 και την Κυριακή 03/12/2017 και σε περίπτωση κακοκαιρίας οι παραπάνω εκδηλώσεις θα
πραγματοποιηθούν το Σάββατο 08-12-2017 και την Κυριακή 09-12-2017.
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
και όλα τα παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση του τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία
Ξάνθης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος /Παράρτημα Ξάνθης), το Σάββατο 02-12-2017 και την
Κυριακή 03-12-2017 προκειμένου να παρουσιάσουν στο κοινό της πόλης Χριστουγεννιάτικα έργα των
εκπαιδευόμενων με νοητική υστέρηση όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο συνημμένο σκαρίφημα το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι παραπάνω αναφερόμενες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το
Σάββατο 08-12-2017 και την Κυριακή 09-12-2017 σε τμήμα της Πλατείας Διοικητηρίου.
………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90 /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 10/11/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

