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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 22ας
Φεβρουαρίου 2012.
Αριθ. Απόφασης 8

Περίληψη
Ένταξη θέματος στην ημερήσια διάταξη-Παραχώρηση της
Κεντρικής Πλατείας στο Κέντρο Πολιτισμού για την
περίοδο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών –
Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2012.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 22 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου
Ξάνθης) Ταρενίδη Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.7833/16-2-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα
από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν
τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Ανταμπούφης Αγκόρτσας Απόστολος
3. Αγκόρτσας Απόστολος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μούρκας Χρήστος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Μαζαράκης Σπύρος
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και έθεσε υπόψη
των μελών της ΕΠΖ Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:
Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
5.Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία
αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή
αίτηση, στην ο πο ία αναφέρο νται τα θέματα πο υ θα συζητηθο ύν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπο ρεί να
επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση
της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου
(1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν
συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση
εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή
της.
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονομική ή την
επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται
στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των
θεμάτων.»
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος είναι τα εξής:
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1. Σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων
καταστημάτων Καφέ-Εστίαση, κ.λ.π. ως προς
το πλαίσιο διαμόρφωσης μισθωμένων κοινόχρηστων δημοτικών χώρων. (εισηγητής: Ιωάννης
Τσεγγελίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
2. Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Δημιουργία
ποδηλατοδρόμου μεταξύ των δύο (2) γεφυρών του Κοσύνθου».(εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)
3. Κυκλοφοριακή ρύθμιση για τη δημιουργία στάσης Τουριστικών Λεωφορείων στην οδό
Πεσόντων.(εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)
4. Κυκλοφοριακή ρύθμιση για θέση φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου στις
οδούς Καβάλας και Φειδίου.(εισηγητής: Τερζόγλου Μελέτης)
5. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Πανελλήνιο
Σύλλογο
Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών
(ΠΣΛ).(εισηγήτρια:
Ασηξαρίδου
Παρθένα)
6. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος/Παράρτημα Ξάνθης.(εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)
7. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ».(εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)
8. Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑΣ«Ταβέρνα» στον οικισμό Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης. (εισηγητής:
Αθανασιάδης Ιωάννης)
9. Προέλεγχος καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της ΚΑΠΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ«Παντοπωλείο» στον οικισμό Κομνηνών της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης. (εισηγητής:
Αθανασιάδης Ιωάννης)
10. Σχετικά με τη χορήγηση άδειας επιχειρήσεων διαδικτύου στην ΙΜΑΜ ΧΑΜΙΔΕ του
Αχμέτ, στην οδό Μ. Γεωργίου 9 στην Ξάνθη. (εισηγήτρια: Καραμόσχου Ελένη)
11. Σχετικά με τη χορήγηση άδειας επιχειρήσεων διαδικτύου στον ΛΟΜΒΑΡΔΕΑ ΜΙΧΑΗΛ του
Οδυσσέα, στον οικισμό Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης. (εισηγήτρια: Καραμόσχου Ελένη)
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά στο αίτημα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
όπου στα πλαίσια των Θρακικών λαογραφικών Εορτών –Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2012 από 12 έως 27
Φεβρουαρίου, ζητά την παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.
Καθώς η συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την παραχώρηση της Κεντρικής
Πλατείας, πραγματοποιείται σήμερα και το εν λόγω αίτημα αφόρα συγκεκριμένες ημερομηνίες φρονώ
ότι δικαιολογεί το κατεπείγον της
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην παραχώρηση χρήσης της Κεντρικής Πλατείας στο Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την περίοδο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών-Ξανθιώτικο
Καρναβάλι 2012 πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών της απο φάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οπο ίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι
κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του. Σας διαβιβάζω του υπ’ αριθ.7562/2012 σχετικό έγγραφο του
Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης το οποίο έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των Θρακικών λαογραφικών Εορτών –Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2012,
που θα διεξαχθούν στην πόλη μας από 12 έως 27 Φεβρουαρίου, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι
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κάτωθι χώροι εκδηλώσεων: 1. Κεντρική Πλατεία, 2. Πλατεία Ελευθερίας, 3.Πάρκο ( έναντι της ΔΕΗ)
για την τοποθέτηση διαφημιστικού μπαλονιού, 4. Κεντρική Πλατεία Σταυρούπολης.
Για το λόγο αυτό ζητάμε την παραχώρησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με την 581/2011 απόφαση για
τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας έκδοσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσωρινή
παραχώρηση κατά περίπτωση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Ξάνθης στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής για όλη την τρέχουσα δημοτική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.6 του Ν.3852/10, την με
αριθ.πρωτ.7562/16-2-2012 αίτηση του Κέντρου Πολιτισμού, το άρθρο 9 του Ν. 3023/2002, την 395/2007
απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για την περίοδο (12
έως 27 Φεβρουαρίου ) των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών-Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2012.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-2-2012
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

υπογραφές

