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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 4ης Απριλίου
2013.
Αριθ. Απόφασης 20

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση
της Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2012 της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

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:
Απόντες
Παρόντες
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 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.14639/29-3-2013
εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημάρχου Ξάνθης, κ. Μιχαήλ Στυλιανίδη η
οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/10 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια
έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Ξάνθης για το έτος 2012, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής
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) ελέγχους 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 τις κάτωθι αποφάσεις επί του
θέματος:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΤΑΒΕΡΝΑ» στην ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του
Ελευθερίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης.
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Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
• Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2012 με Θέμα:
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΚΑΠΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του
Νικολάου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κομνηνών της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 67/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη ΓΕΝΕΤΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης 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.
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισμένα
καταστήματα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των καταστημάτων που δεν
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2012 με Θέμα: Οριστική Αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας του ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
που
α
βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή 10 στην Ξάνθη.
•
Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2012 με Θέμα: Λήψη Απόφασης για την Οριστική Αφαίρεση της Άδειας
ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήματος « ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του Μεχμέτ Αλή Ασήμ
του Τζεμαλή που βρίσκεται στην οδό Μιλ. Γεωργίου 10 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ.23/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της
Παπαδοπούλου Μαρίας του Κων/νου, που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 95 & Ισιδώρου 4
στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΟΥΖΟΠΩΛΕΙΟ-ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας του Δερμετζόγλου
Σταύρου του Κών/νου που βρίσκεται στην οδό Αγ. Αθανασίου 2 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 69/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Λαμπρίδη
Δημήτριου του Πασχάλη που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 86/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
Μ.Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 87/2012 με Θέμα: Μη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Ελπίδος 7 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 88/2012 με Θέμα: Μη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της Χατζηευστρατίου Παρασκευής του
Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Ελπίδος 4 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 89/2012 με Θέμα: Προσωρινή Ανάκληση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή -Ελπίδος –Δαγκλή στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 90/2012 με Θέμα: Μη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντος
που βρίσκεται στην οδό Φιλ. Αμοιρίδη 9 στην Ξάνθη.
iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2012 δεν έλαβε καμία αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικής ή εισήγηση για ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
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 2012 έλαβε αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να
χορηγήσει τις κάτωθι άδειες λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
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Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης
Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2012 με Θέμα:
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον ΚΕΚΕ ΑΔΕΜ του Αχμέτ που βρίσκεται στην οδό
Βενιζέλου 70 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΚΑΤΣΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό
Μιχ. Καραολή 27 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΙΜΑΜ ΧΑΜΙΔΕ του Αχμέτ που βρίσκεται στην οδό Μ. Γεωργίου 9
στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΛΟΜΒΑΡΔΕΑ ΜΙΧΑΗΛ του Οδυσσέα που βρίσκεται στον οικισμό
Κιμμερίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ ΑΣΗΜ του Τζεμαλή που βρίσκεται στην οδό
Θερμοπυλών 13 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 41/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΙΝΑΝ του Τζεβήτ που βρίσκεται στην οδό
Βενιζέλου 70 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 42/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΜΠΑΝΤΑΚ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑΛΗΛ του Χουσεϊν που βρίσκεται στον
οικισμό Κιμμερίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 66/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΤΑΧΗΡ ΟΜΕΡ του Ριτβάν που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 70
στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ.73/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη που βρίσκεται στην οδό Μιχ.
Βόγδου 18α στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 79/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΚΑΜΠΟΥΡ ΒΕΔΑΤ του Εζκιάν που βρίσκεται στην οδό
Θερμοπυλών 25 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 95/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΜΑΛΚΟΤΣ ΣΕΪΜΗΝ του Χουσεϊν που βρίσκεται στον οικισμό
Κιμμερίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
vi. Με την υπ’αριθ.106/26-3-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου
και στάσιμου εμπορίου.
Έτσι κατά το 2012 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2012 με Θέμα: Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους
2012.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2012 με Θέμα: Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της
Παπαδοπούλου Παναγιώτας του Γεωργίου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2012 με Θέμα: Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του
Γιακούπογλου Αδέμ του Ραμαδάν.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 94/2012 με Θέμα: Ακύρωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της
Μπεκτές Σαμπάν Ρεμζιέ του Αδέμ.
vii. Με την υπ’αριθ.139/27-4-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Έτσι κατά το 2012 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 59/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών στη Desislava Georgieva του Angel.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 68/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάργηση άδειας παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών του Στεργιόπουλου Ιωάννη του Κων/νου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 78/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών στον Καραπαναγιωτίδη Παναγιώτη του Νικολάου.
•
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Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του
Κ.Δ.Κ.
Κατά το έτος 2012 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;
• Απόφαση υπ’ αριθ.3/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας
θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Περικλέους 7.
• Απόφαση υπ’ αριθ.4/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας
θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115.
• Απόφαση υπ’ αριθ.5/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή του
αιτήματος του κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνου με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη
δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πλάτωνος 44.
• Απόφαση υπ’ αριθ.9/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων ΚαφέΕστίαση, κλπ ως κοινόχρηστων χώρων.
• Απόφαση υπ’ αριθ.10/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Δημιουργία ποδηλατοδρόμου
μεταξύ των δύο (2) γεφυρών του Κοσύνθου».
• Απόφαση υπ’ αριθ.12/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση για θέση φορτοεκφόρτωσης
επί της οδού Ανδ. Δημητρίου στις οδούς Καβάλας & Φειδίου.
• Απόφαση υπ’ αριθ.21/2012 με Θέμα: Συμπλήρωση της Αριθ.9/2012 Απόφασης της ΕΠΖ η οποία
αφορά: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με
την αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων Καφέ-Εστίαση, κλπ, ως προς το πλαίσιο
διαμόρφωσης μισθωμένων κοινοχρήστων χώρων».
• Απόφαση υπ’ αριθ.33/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για θέση στάθμευσης ασθενοφόρου ΕΚΑΒ.
• Απόφαση υπ’ αριθ.34/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που υλοποιείται
το έργο: «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή».
• Απόφαση υπ’ αριθ.35/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση εντός του οικισμού Ισαίας.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμού
ωραρίου εφοδιασμού των καταστημάτων στην πόλη της Ξάνθης και χρήσης των θέσεων
φορτοεκφόρτωσης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 63/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
τροποποίηση δρομολογίων αστικών λεωφορείων στην Π. Μορσίνη και στην περιοχή
Νοσοκομείου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 64/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
επανακαθορισμό των θέσεων στάθμευσης στο τμήμα της 28ης Οκτωβρίου από την κεντρική
Πλατεία έως την οδό Τσιμισκή στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 72/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ στην οδό Χατζησταύρου
11 στην Ξάνθη.
Γ. 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:
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Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό για τη λήψη απόφασης
συμπλήρωσης της 395/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με νέους
κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
• Απόφαση υπ’αριθ.39/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
επικαιροποίηση της με αριθμό 487/07 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά στην «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό
Παλιννοστούντων Ομογενών στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (πρώην ΖΕΠ Ξάνθης που αφορά
α)δημιουργία πεζοδρόμων στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων, β) μετατόπιση
οικοδομικών γραμμών και ταύτιση αυτών με τις υπάρχουσες κατασκευές, γ)έγκριση
διαγραμμάτων κάλυψης, δ) τροποποίηση όρων δόμησης-χρήσεων γης».
• Απόφαση υπ’αριθ.52/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
«Έγκριση για την ανέγερση δημοτικού περιπτέρου στο χώρο του Λιμνίου, στα πλαίσια
του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» του προγράμματος ΟΣΑΑ Δήμου
Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’αριθ.65/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη
γνωμοδότηση για παραχώρηση επιπλέον χώρων στάθμευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην οδό
28ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη.
Δ. Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για το κάτωθι
θέμα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2012 με Θέμα: Παρατηρήσεις και προσθήκες επί του Κανονισμού
Λειτουργίας του Αλσυλλίου Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης.
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Απόφαση υπ’ αριθ.1/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης για την
αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων (πέργκολες, ανεμοφράκτες, κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους
χώρους της πόλης.
• Απόφαση υπ’ αριθ.22/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση Έκθεσης
πεπραγμένων Έτους 2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 46/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση
άδειας τοποθέτησης σταυρού φαρμακείου και ενημερωτικών πινακίδων στην επαρχιακή οδό της
δημοτικής κοινότητας Κιμμερίων.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 48/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου 10 τ.μ. για τη λήψη μέτρων προστασίας στο κτίριο Στάλιου επί των οδών
Ελευθέριου Βενιζέλου & Αγ. Γεωργίου 2 από το ΔΠΘ προς αποφυγή ατυχημάτων διερχόμενων
πεζών και οχημάτων.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή
επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δ. Ξάνθης στην πόλης της Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 51/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή
επικίνδυνών δέντρων επί του πεζοδρομίου της οδού Βας. Σοφίας στην πόλη της Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’αριθ.53/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
«Κατασκευή πρόσβασης από Κοινόχρηστο χώρο».
• Απόφαση υπ’αριθ.54/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
απόρριψη αιτήματος «Μετονομασία οδού».
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Με την υπ’αριθ.581/12-12-2011 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 2012 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2012 με Θέμα: Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας στο Κέντρο
Πολιτισμού για την περίοδο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών Ξανθιώτικο Καρναβάλι
2012.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών –Λογοθεραπευτών (ΠΣΑ).
• Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος/Παράρτημα Ξάνθης.
•
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Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2012 με Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για την παραχώρηση μέρους της
Κεντρικής Πλατείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Σωματείο Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας της Δ/νσης Δ/μιας Εκπ/σης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Θεοδοσιάδη Αλέξανδρο για μουσική εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού.
Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2012 με Θέμα: Παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου
στην Κεντρική Πλατεία (έναντι ΟΤΕ) για την πραγματοποίηση Φεστιβάλ Μουσικής.
Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής
Πλατείας στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στα πλαίσια
των Γιορτών Νεολαίας 2012.
Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2012 με Θέμα: Παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου
στην Κεντρική Πλατεία στον Γεώργιο Μπόσκου, (Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Μαγικός
Αυλός»).
Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στον Κοσμίδη Αντώνιο, (Πρότυπο &
Μικροί Καλλιτέχνες).
Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στην
ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. για την τοποθέτηση ιδιόκτητου ξύλινου περιπτέρου για την
πώληση των εισιτηρίων διάρκειας της ομάδας τους.
Απόφαση υπ’ αριθ. 47/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Απόφαση υπ’ αριθ. 55/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους 2012 σε δυο ομάδες φοιτητών για την τοποθέτηση κατασκευών στα
πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας.
Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 57/2012 με Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στον Αναστασιάδη Βασίλειο.
Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό ΟΑΕΔ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 60/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας για τη διεξαγωγή του 38ου Φεστιβάλ της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος.
Απόφαση υπ’ αριθ. 61/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στη Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης για την
πραγματοποίηση επίδειξης εργαστηρίου Tai chi ΦΕΞ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 62/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας για την πραγματοποίηση επίδειξης
TAEKWON-DO I.T.E.-WTE.
Απόφαση υπ’ αριθ. 70/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Σωματείο Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 71/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 74/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στην «ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 75/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης.
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Απόφαση υπ’ αριθ. 76/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 77/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στην Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 80/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 81/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στην Εθελοντική Ομάδα υποστήριξης μητρικού θηλασμού και
μητρότητας Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 82/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της
Κεντρικής Πλατείας μπροστά από την πρώην Τράπεζα της Ελλάδος στο Λύκειο Ελληνίδων –
Παρ/μα Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 83/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος –Παρ/μα Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 84/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης
τμήματος της κεντρικής Πλατείας στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 85/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης
τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης-Παρ/μα Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 91/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Σωματείο Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ» για την πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου Bazaar.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 92/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στο τοπικό συγκρότημα Underhill West.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 93/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης
τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο Φιλοζωικό Όμιλο Ξάνθης για την πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου Bazaar.
Εν κατακλείδι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης πραγματοποίησε μέσα στο 2012
δώδεκα (12) συνεδριάσεις, ενώ αποφάσισε την αναβολή δύο (2) και έλαβε ενενήντα πέντε (95)
αποφάσεις για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Τέλος, απάντησε η ίδια ή μέσω των
αρμόδιων υπηρεσιών της σε δέκα (10) γραπτά ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της ΕΠΖ, της μείζονος
αντιπολίτευσης οι κ.κ. Βορίδης Δημήτριος και Μαζαράκης Σπύρος, της ελάσσονος αντιπολίτευσης ο κ.
Ανταμπούφης Νικόλαος, καθώς και το μέλος Αγκόρτσας Απόστολος.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων κατατίθεται σε σας για
συζήτηση, κατάθεση έγγραφων
παρατηρήσεων και έγκριση προκειμένου εν συνεχεία να υποβληθεί προς έγκριση και από το Δημοτικό
Συμβούλιο Ξάνθης».
Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος το μέλος της μείζονος αντιπολίτευσης της ΕΠΖ, κ. Η.
Βασιλούδης σημείωσε ότι ο απολογισμός της ΕΠΖ που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής αναφέρεται στα πολλά υπηρεσιακά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή Ποιότητας και η
Έκθεση αποτελεί ένα καλό υπηρεσιακό έγγραφο, αλλά δεν περιγράφει την ουσία των όσων
συζητήθηκαν ή θα έπρεπε να συζητηθούν στα πλαίσια της πολιτικής λειτουργίας της Επιτροπής. Τόνισε
ότι η ΕΠΖ ασχολήθηκε με διαδικαστικά θέματα και όχι με θέματα ουσίας που αφορούν την ποιότητα της
καθημερινότητας του πολίτη, φέρνοντας ως παράδειγμα τα θέματα που τέθηκαν από τους κ.κ. Βορίδη και
Μαζαράκη, που συμμετείχαν στην προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Για το λόγο
αυτό και ψηφίζει λευκό επί του θέματος, όπως δήλωσε. Ενώ έθεσε στον Πρόεδρο της Επιτροπής
ερώτημα για την ανακύκλωση.
Απαντώντας από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Στυλιανίδης στο θέμα της
διαχείρισης των απορριμμάτων που έθεσε ο κ. Βασιλούδης, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι στο δήμο μας
έχει κατασκευαστεί το καλύτερο Κέντρο Διαλογής Υπολειμμάτων (ΚΔΑΥ) όμως δε λειτουργεί εξαιτίας
των κωλυμάτων και των καθυστερήσεων που παρουσιάζει στην ολοκλήρωσή του το Περιφερειακό
Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε και πήρε από τον Πρόεδρο το μέλος της ελάσσονος αντιπολίτευσης της
ΕΠΖ, κ. Ν. Ανατμπούφης, ο οποίος χαρακτήρισε την Έκθεση Πεπραγμένων υπηρεσιακή, αν και
ενδιαφέρουσα, επισημαίνοντας ότι την Επιτροπή δεν την απασχόλησαν θέματα που αφορούν τις
δημοτικές κοινότητες και ότι δεν είχε ένα συγκεκριμένο στόχο, ενώ δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό στο
συγκεκριμένο θέμα.
•
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Πάντως εν κατακλείδι ο πρόεδρος της ΕΠΖ και δήμαρχος Ξάνθης, κ. Στυλιανίδης τους επεσήμανε ότι
τις όποιες ενστάσεις τους θα μπορούσαν να τις υποβάλλουν γραπτώς, όπως προβλέπεται από τον
Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του
Ν.3852/10, καθώς και εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2012 η οποία έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ
Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Ξάνθης για το έτος 2012, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής
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) ελέγχους 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 τις κάτωθι αποφάσεις επί του
θέματος:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΤΑΒΕΡΝΑ» στην ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ του
Ελευθερίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα
Σταυρούπολης της Δημοτικής Ενότητας
Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» στην ΚΑΠΗΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του
Νικολάου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κομνηνών της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης
του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 67/2012 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» στη ΓΕΝΕΤΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ του Δημητρίου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Σταυρούπολης 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.
Έπειτα από τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε ορισμένα
καταστήματα, οι οποίες αποτελούν λόγο ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των εν λόγω καταστημάτων.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την ανάκληση ή/και οριστική αφαίρεση των καταστημάτων που δεν
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2012 με Θέμα: Οριστική Αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας του ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
που
βρίσκεται στην οδό Τσιμισκή 10α στην Ξάνθη.
•
Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2012 με Θέμα: Λήψη Απόφασης για την Οριστική Αφαίρεση της Άδειας
ίδρυσης και Λειτουργίας του καταστήματος « ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του Μεχμέτ Αλή Ασήμ
του Τζεμαλή που βρίσκεται στην οδό Μιλ. Γεωργίου 10 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ.23/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της
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Παπαδοπούλου Μαρίας του Κων/νου, που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 95 & Ισιδώρου
4 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΟΥΖΟΠΩΛΕΙΟ-ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας του Δερμετζόγλου
Σταύρου του Κών/νου που βρίσκεται στην οδό Αγ. Αθανασίου 2 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 69/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Λαμπρίδη
Δημήτριου του Πασχάλη που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 86/2012 με Θέμα: Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
Μ.Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Βασ. Κων/νου 41-43 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 87/2012 με Θέμα: Μη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Ελπίδος 7 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 88/2012 με Θέμα: Μη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της Χατζηευστρατίου Παρασκευής του
Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Ελπίδος 4 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 89/2012 με Θέμα: Προσωρινή Ανάκληση της άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή -Ελπίδος –Δαγκλή στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 90/2012 με Θέμα: Μη Ανάκληση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» ιδιοκτησίας της Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντος
που βρίσκεται στην οδό Φιλ. Αμοιρίδη 9 στην Ξάνθη.
iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2012 δεν έλαβε καμία αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικής ή εισήγηση για ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
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 2012 έλαβε αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να
χορηγήσει τις κάτωθι άδειες λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΚΕΚΕ ΑΔΕΜ του Αχμέτ που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 70 στην
Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΚΑΤΣΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό
Μιχ. Καραολή 27 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΙΜΑΜ ΧΑΜΙΔΕ του Αχμέτ που βρίσκεται στην οδό Μ. Γεωργίου 9
στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΛΟΜΒΑΡΔΕΑ ΜΙΧΑΗΛ του Οδυσσέα που βρίσκεται στον οικισμό
Κιμμερίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ ΑΣΗΜ του Τζεμαλή που βρίσκεται στην οδό
Θερμοπυλών 13 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 41/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΣΙΝΑΝ του Τζεβήτ που βρίσκεται στην οδό
Βενιζέλου 70 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 42/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΜΠΑΝΤΑΚ ΙΜΠΡΑΗΜ ΧΑΛΗΛ του Χουσεϊν που βρίσκεται στον
οικισμό Κιμμερίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 66/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΤΑΧΗΡ ΟΜΕΡ του Ριτβάν που βρίσκεται στην οδό Βενιζέλου 70
στην Ξάνθη.

10

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης
Απόφαση υπ’ αριθ.73/2012 με Θέμα:
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη που βρίσκεται
στην οδό Μιχ. Βόγδου 18α στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 79/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΚΑΜΠΟΥΡ ΒΕΔΑΤ του Εζκιάν που βρίσκεται στην οδό
Θερμοπυλών 25 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 95/2012 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στον ΜΑΛΚΟΤΣ ΣΕΪΜΗΝ του Χουσεϊν που βρίσκεται στον οικισμό
Κιμμερίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης.
ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
vi. Με την υπ’αριθ.106/26-3-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου
και στάσιμου εμπορίου.
Έτσι κατά το 2012 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2012 με Θέμα: Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους
2012.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2012 με Θέμα: Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της
Παπαδοπούλου Παναγιώτας του Γεωργίου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2012 με Θέμα: Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του
Γιακούπογλου Αδέμ του Ραμαδάν.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 94/2012 με Θέμα: Ακύρωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου της
Μπεκτές Σαμπάν Ρεμζιέ του Αδέμ.
vii. Με την υπ’αριθ.139/27-4-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταβιβάστηκε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα για τη χορήγηση, ανανέωση και κατάργηση επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών.
Έτσι κατά το 2012 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 59/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών στη Desislava Georgieva του Angel.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 68/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατάργηση άδειας παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών του Στεργιόπουλου Ιωάννη του Κων/νου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 78/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού
πωλητή λαϊκών αγορών στον Καραπαναγιωτίδη Παναγιώτη του Νικολάου.
•

Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του
Κ.Δ.Κ.
Κατά το έτος 2012 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;
• Απόφαση υπ’ αριθ.3/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας
θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Περικλέους 7.
• Απόφαση υπ’ αριθ.4/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη δημιουργία μιας
θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Π. Τσαλδάρη 115.
• Απόφαση υπ’ αριθ.5/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή του
αιτήματος του κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνου με την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη
δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πλάτωνος 44.
• Απόφαση υπ’ αριθ.9/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων ΚαφέΕστίαση, κλπ ως κοινόχρηστων χώρων.
• Απόφαση υπ’ αριθ.10/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Δημιουργία ποδηλατοδρόμου
μεταξύ των δύο (2) γεφυρών του Κοσύνθου».
• Απόφαση υπ’ αριθ.12/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση για θέση φορτοεκφόρτωσης
επί της οδού Ανδ. Δημητρίου στις οδούς Καβάλας & Φειδίου.
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•

Συμπλήρωση της Αριθ.9/2012 Απόφασης
Απόφαση υπ’ αριθ.21/2012 με Θέμα:
της ΕΠΖ η οποία αφορά: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής
απόφασης σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων Καφέ-Εστίαση, κλπ, ως
προς το πλαίσιο διαμόρφωσης μισθωμένων κοινοχρήστων χώρων».

Απόφαση υπ’ αριθ.33/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για θέση στάθμευσης ασθενοφόρου ΕΚΑΒ.
• Απόφαση υπ’ αριθ.34/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που υλοποιείται
το έργο: «Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή».
• Απόφαση υπ’ αριθ.35/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση εντός του οικισμού Ισαίας.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμού
ωραρίου εφοδιασμού των καταστημάτων στην πόλη της Ξάνθης και χρήσης των θέσεων
φορτοεκφόρτωσης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 63/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
τροποποίηση δρομολογίων αστικών λεωφορείων στην Π. Μορσίνη και στην περιοχή
Νοσοκομείου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 64/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον
επανακαθορισμό των θέσεων στάθμευσης στο τμήμα της 28ης Οκτωβρίου από την κεντρική
Πλατεία έως την οδό Τσιμισκή στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 72/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ στην οδό Χατζησταύρου
11 στην Ξάνθη.
Γ. 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:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό για τη λήψη απόφασης
συμπλήρωσης της 395/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με νέους
κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
• Απόφαση υπ’αριθ.39/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
επικαιροποίηση της με αριθμό 487/07 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που
αφορά στην «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό
Παλιννοστούντων Ομογενών στην ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (πρώην ΖΕΠ Ξάνθης που αφορά
α)δημιουργία πεζοδρόμων στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων, β) μετατόπιση
οικοδομικών γραμμών και ταύτιση αυτών με τις υπάρχουσες κατασκευές, γ)έγκριση
διαγραμμάτων κάλυψης, δ) τροποποίηση όρων δόμησης-χρήσεων γης».
• Απόφαση υπ’αριθ.52/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
«Έγκριση για την ανέγερση δημοτικού περιπτέρου στο χώρο του Λιμνίου, στα πλαίσια
του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» του προγράμματος ΟΣΑΑ Δήμου
Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’αριθ.65/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη
γνωμοδότηση για παραχώρηση επιπλέον χώρων στάθμευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην οδό
28ης Οκτωβρίου στην Ξάνθη.
Δ. Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για το κάτωθι
θέμα που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2012 με Θέμα: Παρατηρήσεις και προσθήκες επί του Κανονισμού
• Λειτουργίας του Αλσυλλίου Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης.
•
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ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
• Απόφαση υπ’ αριθ.1/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πρότασης για την
αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων (πέργκολες, ανεμοφράκτες, κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους
χώρους της πόλης.
• Απόφαση υπ’ αριθ.22/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση Έκθεσης
πεπραγμένων Έτους 2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 46/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση
άδειας τοποθέτησης σταυρού φαρμακείου και ενημερωτικών πινακίδων στην επαρχιακή οδό της
δημοτικής κοινότητας Κιμμερίων.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 48/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου 10 τ.μ. για τη λήψη μέτρων προστασίας στο κτίριο Στάλιου επί των οδών
Ελευθέριου Βενιζέλου & Αγ. Γεωργίου 2 από το ΔΠΘ προς αποφυγή ατυχημάτων διερχόμενων
πεζών και οχημάτων.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή
επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δ. Ξάνθης στην πόλης της Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 51/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή
επικίνδυνών δέντρων επί του πεζοδρομίου της οδού Βας. Σοφίας στην πόλη της Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’αριθ.53/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
«Κατασκευή πρόσβασης από Κοινόχρηστο χώρο».
• Απόφαση υπ’αριθ.54/2012 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
απόρριψη αιτήματος «Μετονομασία οδού».
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
Με την υπ’αριθ.581/12-12-2011 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 2012 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2012 με Θέμα: Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας στο Κέντρο
Πολιτισμού για την περίοδο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών Ξανθιώτικο Καρναβάλι
2012.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών –Λογοθεραπευτών (ΠΣΑ).
• Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος/Παράρτημα Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2012 με Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για την παραχώρηση μέρους της
Κεντρικής Πλατείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ».
• Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Σωματείο Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ».
• Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Σχολείο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γενισέας της Δ/νσης Δ/μιας Εκπ/σης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στο
Θεοδοσιάδη Αλέξανδρο για μουσική εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2012 με Θέμα: Παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου
στην Κεντρική Πλατεία (έναντι ΟΤΕ) για την πραγματοποίηση Φεστιβάλ Μουσικής.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της κεντρικής
Πλατείας στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο στα πλαίσια
των Γιορτών Νεολαίας 2012.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2012 με Θέμα: Παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου
στην Κεντρική Πλατεία στον Γεώργιο Μπόσκου, (Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Μαγικός
Αυλός»).
• Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στον Κοσμίδη Αντώνιο, (Πρότυπο &
Μικροί Καλλιτέχνες).
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Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής
Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2012 με Θέμα:
Πλατείας στην ΠΑΕ SKODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. για την τοποθέτηση ιδιόκτητου ξύλινου
περιπτέρου για την πώληση των εισιτηρίων διάρκειας της ομάδας τους.
Απόφαση υπ’ αριθ. 47/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
Απόφαση υπ’ αριθ. 55/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους 2012 σε δυο ομάδες φοιτητών για την τοποθέτηση κατασκευών στα
πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας.
Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2012 με Θέμα: Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής Πλατείας στον
Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 57/2012 με Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στον Αναστασιάδη Βασίλειο.
Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό ΟΑΕΔ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 60/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας για τη διεξαγωγή του 38ου Φεστιβάλ της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος.
Απόφαση υπ’ αριθ. 61/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στη Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης για την
πραγματοποίηση επίδειξης εργαστηρίου Tai chi ΦΕΞ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 62/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας για την πραγματοποίηση επίδειξης
TAEKWON-DO I.T.E.-WTE.
Απόφαση υπ’ αριθ. 70/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Σωματείο Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 71/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 74/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στην «ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΑΝΘΗΣ».
Απόφαση υπ’ αριθ. 75/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 76/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 77/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στην Ομάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 80/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Μουσικό Σχολείο Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 81/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στην Εθελοντική Ομάδα υποστήριξης μητρικού θηλασμού και
μητρότητας Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 82/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου της
Κεντρικής Πλατείας μπροστά από την πρώην Τράπεζα της Ελλάδος στο Λύκειο Ελληνίδων –
Παρ/μα Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 83/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος –Παρ/μα Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 84/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης
τμήματος της κεντρικής Πλατείας στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 85/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης
τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης-Παρ/μα Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 91/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στο Σωματείο Ζωόφιλων Ξάνθης «ΣΩΖΩ» για την πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου Bazaar.
Απόφαση υπ’ αριθ. 92/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του υπαίθριου
Δημοτικού Αμφιθεάτρου της Κεντρικής Πλατείας στο τοπικό συγκρότημα Underhill West.
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Απόφαση υπ’ αριθ. 93/2012 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση παραχώρησης
τμήματος της Κεντρικής Πλατείας στο Φιλοζωικό Όμιλο Ξάνθης για την πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου Bazaar.
Εν κατακλείδι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης πραγματοποίησε μέσα στο 2012
δώδεκα (12) συνεδριάσεις, ενώ αποφάσισε την αναβολή δύο (2) και έλαβε ενενήντα πέντε (95)
αποφάσεις για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Τέλος, απάντησε η ίδια ή μέσω των
αρμόδιων υπηρεσιών της σε δέκα (10) γραπτά ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της ΕΠΖ, της μείζονος
αντιπολίτευσης οι κ.κ. Βορίδης Δημήτριος και Μαζαράκης Σπύρος, της ελάσσονος αντιπολίτευσης ο κ.
Ανταμπούφης Νικόλαος, καθώς και το μέλος Αγκόρτσας Απόστολος.
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων κατατίθεται για συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο
Ξάνθης.
-Λευκό ψήφισαν τα μέλη της ΕΠΖ, οι δ.σ. κ.κ. Ηλίας Βασιλούδης και Νικόλαος Ανατμπούφης.
…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2013.
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 16-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

