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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
12ης Φεβρουαρίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 8

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για την έγκριση της ετήσιας
Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 12 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.4313/8-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
(Δημάρχου Ξάνθης) Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, 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
πέντε (5) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2. Ηλιάδης Θωμάς
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3. Καρά Αχμέτ
3. Λύρατζης Πασχάλης
4. Μούρκας Χρήστος
4. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5. Χασάν Ογλού Φερτούν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Πανταζόγλου Αθανασία, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
2. Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την από 5-2-2016 εισήγηση του Πρόεδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δημάρχου
Ξάνθης, κου Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη της επιτροπής με το
αριθ.πρωτ.4223/5-2-2016 έγγραφο του, προκειμένου να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του κανονισμού λειτουργίας της ΕΠΖ Δήμου Ξάνθης. Ενημέρωσε ότι
δεν κατατέθηκαν παρατηρήσεις και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της και:
1.Την από 5-02-2016 εισήγηση του Προέδρου
2.Το αριθ.πρωτ.4223/5-2-2016 έγγραφό
3.Το άρθρο 4 παρ.2 του κανονισμού λειτουργίας της ΕΠΖ Δήμου Ξάνθης όπως ψηφίστηκε με την
αριθ.209/11-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση της, ως εξής:
ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) με θέμα ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ και ειδικότερα σύμφωνα με
το άρθρο 73, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε Δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων
και είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την Ποιότητα Ζωής, τη χωροταξία,
την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος, αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Κατά την άσκηση των προβλεπομένων αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει
ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν
γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διατυπώνουν
απόψεις για τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή στα τοπικά θέματα
αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες στους τομείς αρμοδιότητάς της , ιεραρχώντας τις προτεραιότητες και
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προτείνοντας σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς υλοποιήσιμους στόχους , που θα
συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ζωής του πολίτη .
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτών και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/10 η
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, όπου αποτυπώνονται οι ενέργειες και οι
εν γένει δραστηριότητες στη διάρκεια του έτους. Η έκθεση περιλαμβάνει και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με
τον αριθμό των συνεδριάσεων, τα θέματα που συζητήθηκαν και τις ληφθείσες αποφάσεις και ποιοτικά που
αφορούν θέματα στο πλαίσιο των τομέων των αρμοδιοτήτων της. Τελικά η έκθεση συζητείται και εγκρίνεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Ξάνθης για το έτος 2015 στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, κατά το έτος 2015, πραγματοποίησε δέκα εννέα (19)
συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν οι:
Τακτικά μέλη:
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος-Πρόεδρος
(19 συνεδριάσεις)
Μπένης Δημήτριος-Αντιπρόεδρος
(10 συνεδριάσεις)
Γουναρίδης Στυλιανός – τακτικό μέλος
(11 συνεδριάσεις)
Ηλιάδης Θωμάς - τακτικό μέλος
(15 συνεδριάσεις)
Καρά Αχμέτ – τακτικό μέλος
(17 συνεδριάσεις)
Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ- τακτικό μέλος
(11 συνεδριάσεις)
Λύρατζης Πασχάλης – τακτικό μέλος
(13 συνεδριάσεις)
Μούρκας Χρήστος – τακτικό μέλος
(15 συνεδριάσεις)
Χασάν Ογλού Φερτούν – τακτικό μέλος
(16 συνεδριάσεις)
Αναπληρωματικά μέλη:
Ιγιαννιδης Στέφανος Στέφανος
(5 συνεδριάσεις)
Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(2 συνεδριάσεις)
Ξυνίδης Αθανάσιος
(0 συνεδριάσεις)
Χασάν Ογλού Ορχάν
(4 συνεδριάσεις)
Χουσειν Ογλού Τιμούρ (έως 12-10-2015)
(0 συνεδριάσεις)
Μυλωνάς Γεώργιος ( από 18-10-2015)
(0 συνεδριάσεις)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 ΤΟΥ Ν.3852/10
i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερομένου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής διεξήγαγε σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Πολεοδομική
Υπηρεσία, Αστυνομική Αρχή κλπ) ελέγχου προκειμένου να εξετάσει, εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή
επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι, είναι συμβατή με την
ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών
και ιστορικών τόπων, την αισθητική την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Κατόπιν των παραπάνω ελέγχων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του
θέματος:
 Απόφαση υπ’ αριθ. 121/18-12-2015 με Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Καραγκοζίδου Δήμητρας στον οικισμό Νεοχωρίου της Δημοτικής
Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης
ii. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2015 δεν έλαβε καμία εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου για ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων
και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.
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iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2015 δεν έλαβε καμία εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου για ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων
και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.
iv. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την 364/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με
τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας χορήγησης άδειας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής , εντός του 2015 έλαβε επτά (7) εισηγήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
προκειμένου να κρίνει τη χορήγηση των κάτωθι αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών
διαδικτύου.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 9/6-2-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε
ιδιοκτήτη καταστήματος, στην οδό Βενιζέλου 70 στην Ξάνθη - Αρ.Υπολογιστών σαράντα (40)
 Απόφαση υπ’ αριθ. 29/20-3-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
 Απόφαση υπ’ αριθ. 30/20-3-2015 με θέμα : Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
 Απόφαση υπ’ αριθ. 64/5-6-2015 με θέμα : Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε
ιδιοκτήτη καταστήματος, στην οδό Λαχανοκήπων & Θηβών στην Ξάνθη - Αρ.Υπολογιστών: έξι (6)
 Απόφαση υπ’ αριθ. 94/29-9-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02΄΄
 Απόφαση υπ’ αριθ. 106/9-11-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02
 Απόφαση υπ’ αριθ. 113/30-11-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας υπηρεσιών προσφοράς διαδικτύου,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/02
ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
vi. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την 312/27-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
με την οποία της μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών
υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, έως 14/5/2015 έλαβε έξι (6) εισηγήσεις μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και έλαβε τις κάτωθι σχετικές αποφάσεις:
 Απόφαση υπ’ αριθ. 4/13-1-2015 με θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Καθορισμός θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατ΄ επάγγελμα στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 5/13-1-2015 με θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Καθορισμός θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο πλαίσιο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 13/6-2-2015 με θέμα : Χορήγηση αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για
συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 18/16-2-2015 με θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – έκφραση μη
σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό μίας επιπλέον θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
 Απόφαση υπ’ αριθ. 33/20-3-2015 με θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Καθορισμός θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου
 Απόφαση υπ’ αριθ. 34/20-3-2015 με θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Καθορισμός θέσεων
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης
Έπειτα από την έκδοση του Ν.4264/14 οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας
(παρ.4 άρθρο 22 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). Συνεπώς η αρμοδιότητα δεν ανήκει πλέον στους
Δήμους.
vii. Με την αριθ.313/27-10-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Κατά το 2015 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις δέκα επτά (17):
 Απόφαση υπ’ αριθ. 6/13-1-2015 με Θέμα: Αμοιβαία αλλαγή θέσεων (264Θ – 254) στην Λαϊκή Αγορά
της Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 7/13-1-2015 με Θέμα: Κατάργηση της αριθ.543/2006 άδειας πωλητή Λαϊκών
Αγορών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 10/6-2-2015 με Θέμα: Αμοιβαία αλλαγή θέσεων (45-74) στη Λαϊκή Αγορά της
Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 11/6-2-2015 με Θέμα: Αμοιβαία αλλαγή θέσεων (213-219) στη Λαϊκή Αγορά της
Ξάνθης
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Απόφαση υπ’ αριθ. 12/6-2-2015 με Θέμα: Κατάργηση της αριθ.768/2009 άδειας πωλητή λαϊκών
αγορών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2-2-2015 με Θέμα: Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών
Αγορών στα διοικητικά όρια Δήμου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 31/20-3-2015 με Θέμα: Κατάργηση της αριθ.469/2010 άδειας ΠαραγωγούΠωλητή Λαϊκών Αγορών λόγω αλλαγής έδρας δραστηριοτήτων
 Απόφαση υπ’ αριθ. 32/20-3-2015 με Θέμα: Παράταση της ημερομηνίας ανανέωσης των αδειών των
επαγγελματιών πωλητών Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 50/15-5-2015 με Θέμα: Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκής
Αγοράς Δήμου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 51/15-5-2015 με Θέμα: Κατάργηση της αριθ.481/2012 άδειας ΠαραγωγούΠωλητή Λαϊκών Αγορών Ν.Ξάνθης λόγω αλλαγής δραστηριότητας
 Απόφαση υπ’ αριθ. 67/5-6-2015 με Θέμα: Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκής Αγοράς
Δήμου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 68/5-6-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας Παραγωγού-Πωλητή Λαϊκών Αγορών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 69/5-6-2015 με Θέμα: Αμοιβαία αλλαγή θέσεων στη λαϊκή αγορά Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 78/1-7-2015 με Θέμα: Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκής Αγοράς
Δήμου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 95/29-9-2015 με Θέμα: Αμοιβαία αλλαγή θέσεων στη Λαϊκή Αγορά Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 102/12-10-2015 με Θέμα: Κατάργηση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκών
Αγορών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 122/18-12-2015 με Θέμα: Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς
Δήμου Ξάνθης
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
Κατά το έτος 2015 κατέστη ανάγκη λήψης κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με θέσεις στάθμευσης
ΑμεΑ, φορτοεκφόρτωσης, στάθμευσης ασθενοφόρου, φορτοεκφόρτωσης, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
καθορισμού στάσης αστικού λεωφορείου, κλπ.
Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις (13):
 Απόφαση υπ’ αριθ.3/13-1-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Δημιουργία θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου 3Α .
 Απόφαση υπ’ αριθ.24/16-2-2015 με Θέμα: Ενημέρωση για τις συμπληρωματικές προτάσεις του 1ου
σταδίου της μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» και γνωμοδότηση για τα θέματα που απαιτείται λήψη απόφασης για την έγκρισή του
 Απόφαση υπ’ αριθ.53/15-5-2015 με Θέμα: στο Δημοτικό Συμβούλιο - Μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας που αφορούν στην εκτέλεση προγραμματισμένου έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ»
 Απόφαση υπ’ αριθ.54/15-5-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Μέτρα ρύθμισης της
κυκλοφορίας που αφορούν στην εκτέλεση προγραμματισμένου έργου με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ»
 Απόφαση υπ’ αριθ.72/5-6-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Δημιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Πλάτωνος 42.
 Απόφαση υπ’ αριθ.76/1-7-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Τοποθέτηση σήμανσης
για την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Πλάτωνος στα Κιμμέρια
 Απόφαση υπ’ αριθ.77/1-7-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Tοποθέτηση
κατακόρυφης σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις οδούς που υλοποιείται το έργο:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ»
 Απόφαση υπ’ αριθ.87/7-8-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης
κυκλοφορίας στις εισόδους που υπάρχουν περιμετρικά του χώρου αναψυχής «Λιμνίου»
 Απόφαση υπ’ αριθ.118/30-11-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Δημιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χατζησταύρου 1
 Απόφαση υπ’ αριθ.119/30-11-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης
κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Μεραρχίας & Σκιάθου
 Απόφαση υπ’ αριθ.120/30-11-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης
κυκλοφορίας επί της οδού Π.Τσαλδάρη 90
 Απόφαση υπ’ αριθ.123/18-12-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μέτρα ρύθμισης
κυκλοφορίας στην Π.Πόλη της Ξάνθης επί της οδού Π.Χρηστίδη 15
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Απόφαση υπ’ αριθ.124/18-12-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Δημιουργία θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 4ης Οκτωβρίου 18

Κατά το έτος 2015 κατέστη ανάγκη λήψης κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό
κανονισμού λειτουργίας χώρων αναψυχής.
Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την παρακάτω απόφαση (1)
 Απόφαση υπ’ αριθ.86/7-8-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Κανονισμός
λειτουργίας του χώρου αναψυχής «Λιμνίου»
Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών
σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.),
πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης
προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης
προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή
σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών
Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω
θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις (10) :
 Απόφαση υπ’ αριθ.17/16-2-2015 με θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση των θέσεων
τοποθέτησης και εγκατάστασης συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων
 Απόφαση υπ’ αριθ. 40/1-4-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Τροποποίηση ορίων
μόνιμου Κ.Α.Ζ. στις θέσεις «Παναγίας Καλαμούς – Ταξιαρχών, Δήμου Ξάνθης»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 41/1-4-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Κοπή δέντρων σε
κοινόχρηστο χώρο του Δήμου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ.52/15-5-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Καθορισμός
επιτρεπόμενου αριθμού αδειών και χωροθέτηση για την εγκατάσταση οίκων ανοχής στο Δήμο
Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 83/10-7-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο - Άρση απαλλοτρίωσης
ακινήτου στο Ο.Τ.23 του οικισμού Σταυρούπολης Ξάνθης σε εφαρμογή απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής
 Απόφαση υπ’ αριθ. 84/31-7-2014 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Κοπή επικίνδυνου
δέντρου σε κοινόχρηστο χώρο ανάμεσα στη ΔΕΗ και στο χώρο του ΔΠΘ στην πόλη της Ξάνθης
 Απόφαση υπ’αριθ.85/31-7-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Τοποθέτηση
μετρητικών σταθμών ακτινοβολίας στην οροφή του κτιρίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στην
οροφή του Δημαρχείου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’αριθ.103/12-10-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση Τοπικού
Σχεδίου αποκετρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Ο.Τ.Α. Ν.Ξάνθης
 Απόφαση υπ’αριθ.104/12-10-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση
τοποθέτησης και καθορισμός θέσεων δύο (2) info kiosk στα πλαίσια του προγράμματος GREENSPOTS
 Απόφαση υπ’ αριθ.117/30-11-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση κοπής
επικίνδυνων δένδρων στην περιοχή Σαμακώβ Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2015 δεν έλαβε καμία εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος:
Κοιμητήρια.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2015 δεν έλαβε καμία εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου για θέματα που αφορούν χωροθέτηση κοιμητηρίων και θέματα σχετικά με το αντικείμενο.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (2)
 Απόφαση υπ’ αριθ.23/16-2-2015 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Έγκριση
πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Απόφαση υπ’ αριθ.105/12-10-2015 με Θέμα: Επιβολή προστίμου στη Ζαφειρίου Ειρήνη του Χρήστου,
ιδιοκτήτρια υπαίθριου παιδότοπου, που λειτουργεί χωρίς άδεια και τη σφράγιση του παιδότοπου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3 της αριθ.36873/2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ164τΒ/2-8-2007)
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ
Με την αριθ.316/27-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με
παιγνιόχαρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3037/02.
Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2015 έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις ( 3 ):
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Απόφαση υπ’ αριθ.1/13-1-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων με
παιγνιόχαρτα στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην οδό Μ.Βόγδου 18 στην Ξάνθη

Απόφαση υπ’ αριθ.8/13-1-2015 με Θέμα Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων με παιγνιόχαρτα στην ΣΕΒΙΛΑΪ ΣΕΦΕΡ ΟΓΛΟΥ στην οδό Στογιαννίδη 1 στην Ξάνθη

Απόφαση υπ’ αριθ.22/16-2-2015 με Θέμα: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων με παιγνιόχαρτα
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Με την αριθ.314/27-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για την προσωρινή παραχώρηση κατά περίπτωση των κοινόχρηστων χώρων
του Δήμου Ξάνθης.
Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2015 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις (9):
 Απόφαση υπ’ αριθ. 15/6-2-2015 με Θέμα: Παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Σταυρούπολης στο
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης την Καθαρά Δευτέρα 23-2-2015 στα πλαίσια των Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 39/20-3-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος του πεζοδρομίου στην οδό
Βασ.Σοφίας (έμπροσθεν καφετέριας «Πυξίδα») στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας
 Απόφαση υπ’ αριθ. 42/1-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση διάφορων χώρων της πόλης της Ξάνθης στο
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, στα πλαίσια του Χατζιδάκειου Φεστιβάλ-Ξάνθη: «Πόλις Ονείρων
Μουσικών Σχολείων»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 45/24-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση των δύο γηπέδων καλαθοσφαίρισης του
πάρκου του Μ.Αλεξάνδρου στην «ΠΑΣΠ ΞΑΝΘΗΣ»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 49/24-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος στον χώρο του Λιμνίου, στον
Σύλλογο Ποντίων Ν.Ξάνθης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «Θυμίσματα και Παρχάρια»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 70/5-6-2015 με Θέμα: Παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας του
Δροσερού Ξάνθης στο 20Ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 79/10-7-2015 με Θέμα: Παραχώρηση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης και του
διπλανού περιφραγμένου χώρου στο πάρκο του Μ.Αλεξάνδρου, στην ΚΝΕ στα πλαίσια του 41ου
Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ
 Απόφαση υπ’ αριθ. 88/7-8-2015 με Θέμα : Παραχώρηση χώρου έναντι του γηπέδου ΑΟΞ στο Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ.98/29-9-2015 με Θέμα : Παραχώρηση τμήματος του πάρκου του Μ.Αλεξάνδρου
(πρώην γήπεδο τένις) στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ»
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Με την αριθ.315/27-10-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για την προσωρινή παραχώρηση κατά περίπτωση της Κεντρικής Πλατείας του
Δήμου Ξάνθης.
Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το έτος 2015 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις (58):
 Απόφαση υπ’ αριθ. 2/13-1-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στην οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 14/6-2-2015 με Θέμα: Παραχώρηση της Πλατείας Δημοκρατίας στο Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών
 Απόφαση υπ’ αριθ. 16/6-2-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Ξάνθης ΄΄XANTHI RUNNERS΄΄
 Απόφαση υπ’ αριθ. 19/16-2-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
έναντι υπαίθριου αμφιθεάτρου στον Σύλλογο Γυναικών Ν.Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 20/16-2-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 21/16-2-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Κοινωνικό Κέντρο ‘’ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ΄΄
 Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2-3-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο
Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2-3-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 28/20-3-2015 με Θέμα: Τροποποίηση της αριθ.27/2-3-2015 προηγούμενης
απόφασης σχετικά με την παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στον Οργανισμό «ΤΟ
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
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Απόφαση υπ’ αριθ. 35/20-3-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 36/20-3-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας και
της πλατείας Ελευθερίας στο Σωματείο «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
Απόφαση υπ’ αριθ. 37/20-3-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ»
Απόφαση υπ’ αριθ. 38/20-3-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 43/1-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο
ΓΕΛ Γλαύκης Ν.Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 44/1-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στο
3ο ΓΕΛ Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 46/24-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο
Ρολόι, στην ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο.΄΄
Απόφαση υπ’ αριθ. 47/24-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Mountain Active» για τη διεξαγωγή διεθνή αγώνα
ορεινής ποδηλασίας
Απόφαση υπ’ αριθ. 48/24-4-2015 με Θέμα: Παραχώρηση χώρου παραπλεύρως του υπαίθριου
αμφιθεάτρου στην Πλατεία Δημοκρατίας στον Χορευτικό Όμιλο Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 55/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για την
τοποθέτηση του κινητού πολυιατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του
Παιδιού»
Απόφαση υπ’ αριθ. 56/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση της Πλατείας Δημοκρατίας στο Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια & την Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, στα πλαίσια των Γιορτών Νεολαίας
Απόφαση υπ’ αριθ. 57/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση άδειας χρήσης τμήματος της Πλατείας
Δημοκρατίας, στο 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ξάνθης στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+
Απόφαση υπ’ αριθ. 58/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση υπαίθριων δημοτικών χώρων, για την
πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής γιορτής της μουσικής Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 59/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στη Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης στα πλαίσια του Φεστιβάλ λάτιν χορών ΄΄CAMINOS DEL SUR΄΄
Απόφαση υπ’ αριθ. 60/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων της Πλατείας
Δημοκρατίας, στην Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης & στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης για την
διοργάνωση του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Ανταμώματος στη Θράκη
Απόφαση υπ’ αριθ. 61/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «SeaMountainSky» για την διεξαγωγή του 1ου
αγώνα «Avgo Vertical Challenge»
Απόφαση υπ’ αριθ. 62/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας,
παραπλεύρως του Δημαρχείου, στο σύλλογο γονέων και φίλων παιδιών με νοητικά και κινητικά
προβλήματα Ξάνθης «Στηρίζω»
Απόφαση υπ’ αριθ. 63/15-5-2015 με Θέμα: Παραχώρηση χώρων της πλατείας Δημοκρατίας και
της πλατείας ελευθερίας στην ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. σε συνεργασία με την VIALAND A.E.
Απόφαση υπ’ αριθ. 65/5-6-2015 με Θέμα: Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, στην
Επιτροπή Ειρήνης Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 66/5-6-2015 με Θέμα: Παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο
Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΕΚΦΡΑΣΗ» Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 71/5-6-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας έξω
από το υπαίθριο αμφιθέατρο, προς το σύλλογο εθελοντών αιμοδοτών, στο ΚΕ.Σ.Π.ΕΜ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 73/12-6-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας
στην Αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης στα πλαίσια του αγώνα «Twin Drifting Ξάνθης 2015»
Απόφαση υπ’ αριθ. 74/1-7-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμημάτων της πλατείας Δημοκρατίας για
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σχετικά με το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
Απόφαση υπ’ αριθ. 75/1-7-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της πλατείας Δημοκρατίας στην
ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο.
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Απόφαση υπ’ αριθ. 80/10-7-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ν.Ξάνθης για ενημέρωση του κοινού για την πρόληψη του
Καρκίνου του μαστού
Απόφαση υπ’ αριθ. 81/10-7-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης στα πλαίσια διοργάνωσης του Διεθνούς Τουρνουά
Καλαθοσφαίρισης Ανδρών
Απόφαση υπ’ αριθ. 82/10-7-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Δ’ Σώμα Στρατού «ΘΡΑΚΗ»
Απόφαση υπ’ αριθ. 89/7-8-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Απόφαση υπ’ αριθ. 90/7-8-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «SeaMountainSky»
Απόφαση υπ’ αριθ. 91/7-8-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον αθλητικό πολιτιστικό σύλλογο δρομέων Ξάνθης ΄΄XANTHI RUNNERS΄΄
Απόφαση υπ’ αριθ. 92/29-9-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο 1ο ΓΕΛ Ξάνθης ΄΄
Απόφαση υπ’ αριθ. 93/29-9-2015 με Θέμα: Μη παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον «Κοινωνικό Καταναλωτικό Συνεταιρισμό Ξάνθης ΄΄
Απόφαση υπ’ αριθ. 96/29-9-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 97/29-9-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Ξάνθης και την αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Απόφαση υπ’ αριθ. 99/12-10-2015 με Θέμα: Μη παραχώρηση τμήματος της Πλατείας
Δημοκρατίας στο «Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης»΄΄
Απόφαση υπ’ αριθ. 100/12-10-2015 με Θέμα: Μη παραχώρηση τμήματος της Πλατείας
Δημοκρατίας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΣΥ.-ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΞΑΝΘΗΣ»
Απόφαση υπ’ αριθ. 101/12-10-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
και της πλατείας Σταυρούπολης στο Σωματείο «Μανιταρόφιλων Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης»
Απόφαση υπ’ αριθ. 107/9-11-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε
συνεργασία με το Λύκειο των Ελληνίδων-Παρ/μα Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 108/9-11-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 109/9-11-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Απόφαση υπ’ αριθ. 110/9-11-2015 με Θέμα: Μη παραχώρηση τμήματος της Πλατείας
Δημοκρατίας, έμπροσθεν της εισόδου του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου, στο τοπικό τμήμα
Ξάνθης του σωματείου Επαγγελματιών Ιδιωτικών Κέντρων Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
ΑΜ-Θ
Απόφαση υπ’ αριθ. 111/9-11-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας,
παραπλεύρως του Δημαρχείου, στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 112/9-11-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στον Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Ξάνθης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ»
Απόφαση υπ’ αριθ. 114/30-11-2015 με Θέμα: Τροποποίηση της αριθ.109/9-11-2015 απόφασης
της ΕΠΖ, ως προς το τμήμα παραχώρησης της Πλατείας Δημοκρατίας στον Οργανισμό «Το
Χαμόγελο του Παιδιού»
Απόφαση υπ’ αριθ. 115/30-11-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 116/30-11-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο 5ο Δημοτικό Ξάνθης
Απόφαση υπ’ αριθ. 125/18-12-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γενισέας
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Απόφαση υπ’ αριθ. 126/18-12-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο 3o Γενικό Λύκειο Ξάνθης
 Απόφαση υπ’ αριθ. 127/18-12-2015 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας
στο ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΩΝ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά τη συζήτηση διαμόρφωσης των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο , ελήφθησαν υπόψη
οι γνώμες των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και οι αντίστοιχες
αποφάσεις τους , που είχαν προηγηθεί , όπου αυτό απαιτείτο εκ του νόμου . Τα σχέδια των κανονιστικών
αποφάσεων , επιμελήθηκαν και εισηγήθηκαν προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , οι καθ ύλιν αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου , ή τα αρμόδια όργανα του Δήμου , λαμβάνοντας αυστηρά υπόψη τις ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις . Ειδικότερα , τα σχέδια των αποφάσεων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ,
βασίσθηκαν στις Μελέτες της αρμόδιας Δ/νσης του Δήμου , που είχαν προηγηθεί ( Δ/νση Περιβάλλοντος
Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία . Σε όλες τις αποφάσεις της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , αναφέρεται ρητά το νομοθετικό πλαίσιο , στο οποίο βασίστηκε η κάθε
απόφαση . Επίσης , σε όλες τις αποφάσεις καταγράφεται η άποψη των μελών των παρατάξεων της
μειοψηφίας , στις περιπτώσεις που εκφράστηκε , και ειδικότερα στις περιπτώσεις που η μειοψηφία
καταψήφισε τις εισηγήσεις .
Εν κατακλείδι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης στις δέκα εννέα (19) συνεδριάσεις που
πραγματοποίησε το 2015 έλαβε συνολικά εκατόν είκοσι επτά (127) αποφάσεις για θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της όπως χορηγήσεις προεγκρίσεων ή ανακλήσεων αδειών καταστημάτων, χορηγήσεις αδειών
μουσικών οργάνων, κανονιστικές αποφάσεις, αποφάσεις αναπλάσεων περιοχών κλπ. Για τη λήψη των
αποφάσεων και των εισηγήσεων αυτών, η Επιτροπή συνεργάστηκε στη διάρκεια του έτους με αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως το Γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων, το Γραφείο Τεχνικών
Υπηρεσιών, το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών, επιδιώχθηκε,
όχι μόνο η επαρκής κάλυψη των θεμάτων, αλλά και η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των δημοτών και
άλλων θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, προς αντιμετώπιση .
Ακούστηκαν όλες οι απόψεις των μελών της επιτροπής και υιοθετήθηκαν προτάσεις και
παρατηρήσεις που ενδεχομένως ήταν και διαφορετικές από την αρχική εισήγηση. Σ’ όλες αυτές τις
συνεδριάσεις και τη λήψη των αποφάσεων , απ’ όλα τα μέλη της επιτροπής , τηρήθηκαν και εφαρμόστηκαν οι
αρχές ισότητας, της νομιμότητας και της αμεροληψίας. Σε μερικές περιπτώσεις η επιτροπή αναγκάστηκε να
λάβει δύσκολες αποφάσεις , αλλά προηγουμένως εξάντλησε όλα τα περιθώρια του νόμου και είχαν
ενημερωθεί εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι για τη δυνατότητα συμμόρφωσής τους.
Η λειτουργία της ΕΠΖ συνεχίζεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και για το 2016 με αντικειμενικό
σκοπό πάλι την προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των συμπολιτών, την άμεση εξυπηρέτηση
του πολίτη, την ανάπτυξη της πόλης κ.α. και βέβαια την προστασία και υπεράσπιση των συμφερόντων του
Δήμου και των πολιτών αξιοποιώντας την μέχρι τώρα πολύτιμη εμπειρία των μελών της. Τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην περισσότερο αποδοτική αποστολή της, στην
υλοποίηση των στόχων, στην ανάπτυξη της πόλης, στην ανταπόκριση των αιτημάτων και των αναγκών των
δημοτών και θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις που βρίσκονται εν’ όψει και στην δύσκολη οικονομική
συγκυρία που βιώνει η πατρίδα μας.
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15-2-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

