ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 4ο πρακτικό της τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 26ης Απριλίου 2021.
Αριθ. απόφασης 4

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης σχετικά με
την έγκριση παράτασης για το χρονικό διάστημα
κατάθεσης των αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου χώρου
για το έτος 2021.
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σήμερα 26 Απριλίου 2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00 – 12:00 ώρα λήξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την
αρι. Πρωτ. 9395/22-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου της ( Αντ/χου Ξάνθης) κ. Ιωάννη Ζερενίδη, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την
αριθ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα
παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη
δηλαδή :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
8. Εμμανουήλ Φανουράκης
2. Ηλίας Ασκαρίδης
9. Ειρήνη Χαριτωνίδου
3. Στυλιανός Γουναρίδης
4. Στέφανος Ιγιαννίδης
5. Λεβέντ Χασάν Καρά Οσμάν
6. Σιαμπάν Μπαντάκ
7. Αφεντούλης Τσακιρίδης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τιμούρ Χουσεΐν Ογλού ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο για την
απουσία του και στην θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Ειρήνη Χαριτωνίδου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.9243/20-42021 εισήγηση του Αντ/χου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 155/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί «Έκδοση κανονιστικής
απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων.
3. Την υπ αριθμ. 2/27-01-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, για παράταση κατάθεσης
των αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021.
4. Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID -19 έχουν αναστείλει τη λειτουργία των καταστημάτων έως 26-4-2021.
Έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.
2. Την με αριθμ. 155/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί «Έκδοση κανονιστικής απόφασης
για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και
λοιπών δραστηριοτήτων.
3. Την υπ αριθμ. 2/27-01-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, για παράταση κατάθεσης των
αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021.
4. Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID -19 έχουν αναστείλει τη λειτουργία των καταστημάτων έως 26-4-2021.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της αναμονής ανοίγματος των καταστημάτων εστίασης, τόσο η
υπηρεσία (Τμήμα Αδειοδοτήσεων) όσο και εγώ προσωπικά, γινόμαστε αποδέκτες προφορικών αιτημάτων
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από AIKATERINI
TSAPADIKOU
Ημερομηνία:
2021.04.26

από επαγγελματίες, για τη δυνατότητα να δοθεί εκ νέου παράταση κατάθεσης αιτήσεων για την έκδοση
άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Εισηγούμαι
Τη λήψη απόφασης παράτασης ημερομηνίας καταθέσεων των αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου
χώρου για το έτος 2021 από τη λήξη της προηγούμενης, 31/3/2021 έως τις 31/05/2021.
Τέλος ο 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
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης των
αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021 από τη λήξη της προηγούμενης, 31/3/2021 έως τις
31/05/2021.
……………………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ιωάννης Ζερενίδης
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2021
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

