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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 4ης Απριλίου
2013.
Αριθ. Απόφασης 19

Περίληψη
Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β του
Γκιούρου Θεοχάρη του Αντωνίου.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 4 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, αριθ.πρωτ.14641/29-313, 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:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1) Ξυνίδης Αθανάσιος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Κυριακίδης Αλέξανδρος
6. Φανουράκης Εμμανουήλ
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 (άρθρο 75 του Ν.3852/10)
ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι τι συγκεκριμένο θέμα το οποίο
δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση για
αυτό με την ίδια πλειοψηφία πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Ο Πρόεδρος Μιχαήλ Στυλιανίδης εισηγούμενος τα θέματα της εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως
καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων είναι τα εξής:
1. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RHO-DONATE Εθελοντική Αιμοδοσία στη Ροδόπη».
2. Σχετικά με τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου στην
Κεντρική Πλατεία (έναντι ΟΤΕ) στο Μουσαδέ Αντώνιο εκπρόσωπο της σχολής μουσικής «House
of sound».
3. Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου τύπου Β.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το
ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει
από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.2 του άρθρου 5 (άρθρο 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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου τύπου Β,
παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που η Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του
αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έθεσε υπόψη την
αριθ.πρωτ.15469/4-4-2013 εισήγηση του Γραφείου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 94 παρ. 6 στοιχείο 30 και το άρθρο 95 του ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το ν.3190/2003, το ν.3377/05, το ν.3557/2007 και προσαρμόστηκε με την αριθμ. Κ1164/22-02-2011 Κ.Υ.Α.
3. Τα άρθρα 6 και 7 του Π.Δ. 254/2005
4. Την υπ. αριθμ. 106/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου («Μεταβίβαση της αρμοδιότητας
του Δημοτικού Συμβουλίου για τη χορήγηση, ανανέωση & κατάργηση αδειών υπαίθριου
πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου»)
5. Την υπ΄αριθμ. 202 άδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/701-01/13-042010 που εκδόθηκε από την Ν.Α. Δράμας Καβάλας Ξάνθης Ν.Δ. Ξάνθης
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15322/04-04-2013 αίτηση του ενδιαφερόμενου για ανανέωση της άδειας
πλανόδιου εμπορίου
παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη λήψη απόφασης για την ανανέωση
της άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου τύπου Β (δραστηριότητας Ζαχαρώδη – Ψιλικά) του Γκιούρου
Θεοχάρη του Αντωνίου».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη 1) τις διατάξεις του αρ.
73 του Ν.3852/10 σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2) την αριθ.106/26-32012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου
για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όλη την τρέχουσα δημοτική περίοδο, 3) έχοντας υπόψη και τη θετική
εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ανανεώσει την άδεια υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου τύπου Β (δραστηριότητας Ζαχαρώδη –Ψιλικά )
του Γκιούρου Θεοχάρη του Αντωνίου.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 19/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

