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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
17ης Φεβρουαρίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 22

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων έτους
2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.8138//10-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, 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
οκτώ (8) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Ηλιάδης Θωμάς
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
5. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
6. Ξυνίδης Αθανάσιος
7. Φανουράκης Μανώλης
8. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Γκαϊτατζη Ξανθή, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
3. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
4. Μανά Αικατερίνη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Τερζόγλου μελέτης, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθ.πρωτ. 5662/29-1-2014 εισήγηση του προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση των
πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης έτους 2013 και κάλεσε την Επιτροπή
να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/10 και την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 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
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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 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 2013 στο πλαίσιο όσων προαναφέρθηκαν, ανά τομέα αρμοδιότητάς της,
ως εξής:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, κατά το έτος 2013, πραγματοποίησε δώδεκα
(12) συνεδριάσεις στις οποίες συμμετείχαν οι:
Στυλιανίδης Μιχαήλ - Πρόεδρος
( 11 συνεδριάσεις)
Βασιλούδης Ηλίας – Αντιπρόεδρος
( 10 συνεδριάσεις)
Ανταμπούφης Νικόλαος- Τακτικό μέλος
( 10 συνεδριάσεις)
Ηλιάδης Θωμάς - Τακτικό μέλος
( 8 συνεδριάσεις)
Θεοδωρίδης Αναστάσιος-Τακτικό μέλος
( 11 συνεδριάσεις)
Κυριακίδης Αλέξανδρος-Τακτικό μέλος
( 11 συνεδριάσεις)
Ξυνίδης Αθανάσιος-Τακτικό μέλος
( 6 συνεδριάσεις)
Φανουράκης Εμμανουήλ-Τακτικό μέλος
( 8 συνεδριάσεις)
Φωτιάδης Νικόλαος-Τακτικό μέλος
( 8 συνεδριάσεις)
Μούρκας Χρήστος – Αναπληρωματικό μέλος
( 1 συνεδρίαση)
Τοπ Ισμέτ-Αναπληρωματικό μέλος
( 1 συνεδρίαση)
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) 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 (3) επί
του θέματος:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 39/29-5-2013 με Θέμα: Προέλεγχος Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος της Γράβου Λαμπρινής του Ιωάννη
• Απόφαση υπ’ αριθ. 53/26-7-2013 με θέμα : Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος της Θεοδωρίδου Ιωάννας στον οικισμό Δαφνώνα
• Απόφαση υπ’ αριθ. 60/22-8-2013 με θέμα : Προέλεγχος του ΚΥΕ ΧΑΪΝΤΟΥ ΙΚΕ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στη Δημοτική
Κοινότητα Σταυρούπολης Δ.Ξάνθης
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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 ή μη αφαίρεση των
καταστημάτων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους, έλαβε τις κάτωθι
αποφάσεις (9) :
• Απόφαση υπ’ αριθ.4/31-1-2013 με θέμα : Λήψη απόφασης για την επαναχορήγηση της άδειας
λειτουργίας του κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΧΤΑΡΙΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ &
ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό Μ. Καραολή -Ελπίδος- Δαγκλή στην Ξάνθη
• Απόφαση υπ’ αριθ. 57/22-8-2013 με Θέμα: Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «Ψητοπωλείο» ιδιοκτησίας ΔΑΡΓΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ που βρίσκεται στην οδό
Φ.ΑΜΟΙΡΙΔΗ 8 στην Ξάνθη
• Απόφαση υπ’ αριθ. 58/22-8-2013 με Θέμα: Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ που
βρίσκεται στην οδό Ορφέως 20 στην Ξάνθη
• Απόφαση υπ’ αριθ.59/22-8-2013 με Θέμα: Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΟΥΡ.ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
ΠΑΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό Ορφέως 37-39 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 73/7-10-2013 με Θέμα: Οριστική ή μη αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΦΥΝΤΑΝΗΣ Μ.-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Η.Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 9 στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 81/7-11-2013 με Θέμα: Προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΑ ΤΕΡΡΑ ΜΙΝ ΙΚΕ που
βρίσκεται στην οδό Δαγκλή & Ελπίδος (στο εμπορικό κέντρο) στην Ξάνθη
• Απόφαση υπ’ αριθ. 87/27-11-2013 με Θέμα: Επαναχορήγηση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», ιδιοκτησίας του ΔΑΡΓΑΝΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Νικολάου που
βρίσκεται στην οδό Φ.Αμοιρίδη 8 στην Ξάνθη
• Απόφαση υπ’ αριθ. 88/27-11-2013 με Θέμα: Επαναχορήγηση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΟΥΡ.ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Π.ΞΑΝΘΗΣ ΒΓΕΣ
Ε.Π.Ε. που βρίσκεται στην οδό ΟΡΦΕΩΣ 37-39 στην Ξάνθη
• Απόφαση υπ’ αριθ. 89/27-11-2013 με Θέμα: Επαναχορήγηση της άδειας λειτουργίας του
κατ/τος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», ιδιοκτησίας της ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του
Σωκράτη που βρίσκεται στην οδό Ορφέως 20 στην Ξάνθη
iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2013 δεν έλαβε καμία αίτηση για χορήγηση άδειας
λειτουργίας μουσικής ή εισήγηση για ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2013 δεν έλαβε αποφάσεις για θέματα που αφορούν
την χορήγηση /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 2013 έλαβε έξι (6) αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει τις κάτωθι άδειες λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 5/31-1-2013 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον ΤΑΧΗΡ ΟΜΕΡ του Ριτβάν στην οδό Πλ. Εμπορίου 2
στην Ξάνθη.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 29/4-4-2013 με Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς
υπηρεσιών
διαδικτύου
στον
ΒΕΡΓΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του Αριστείδη στην οδό Βενιζέλου 26 στην Ξάνθη
• Απόφαση υπ’ αριθ. 64/22-8-2013 με θέμα : Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου
στην Κουμπρίδου Θεανώ στην οδό Κουγιουμτζόγλου 66 του Δήμου Ξάνθης
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•
•
•

Απόφαση υπ’ αριθ. 90/27-11-2013 με θέμα : Χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΒΑΛΑΣΙΑ του Κων/νου στην οδό Βάρνας 11
Καλλιθέα του Δ.Ξάνθης).
Απόφαση υπ’ αριθ. 91/27-11-2013 με θέμα : Χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΓΚΙΟΥΛΝΟΥΡ του ΑΛΗ στα Κιμμέρια του Δήμου
Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 93/4-12-2013 με θέμα : Χορήγηση άδειας επιχειρήσεων προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου στην ΜΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΒΗΡΑ, στην οδό Μ.Αλεξάνδρου 32
Καλλιθέα του Δ.Ξάνθης (Αρ.Υπολογιστών 6).

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 2013 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις (6) :
• Απόφαση υπ’ αριθ. 7/31-1-2013 με Θέμα: Ακύρωση άδειας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου
του ΜΠΑΝΔΑΚ ΧΑΛΗΛ ΑΪΝΤΗΝ του Νουρή.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 13/4-3-2013 με Θέμα: Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου έτους 2013.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 14/4-3-2013 με Θέμα: Ακύρωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
του Κίρτζαλη Νουρή του Αζήμ.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 15/4-3-2013 με Θέμα: Έγκριση χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου στον Τουρούτ Χασάν του Μπαϊράμ .
• Απόφαση υπ’ αριθ. 19/4-4-2013 με Θέμα: Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
τύπου Β του Γκιούρου Θεοχάρη του Αντωνίου.
• Απόφαση υπ’ αριθ.21/4-4-2013 με θέμα: Ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
τύπου Β της Παπαδοπούλου Κωνσταντινιάς του Θεοδώρου.
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 2013 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις (2):
• Απόφαση υπ’ αριθ. 6/31-1-2013 με Θέμα: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών
αγορών στον Μπεσήμ Ογλού Ερνούρ του Μπεσήμ, κάτοικο Λαμπρινού Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 42/29-5-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση της
παραγωγικής άδειας του Σαμπρι Ρεφήκ Ογλού με αρ.426/2006 στην κόρη του Αλέφ Ρεφήκ
Ογλού
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82
του Κ.Δ.Κ.
Κατά το έτος 2013 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 (15);
• Απόφαση υπ’ αριθ.11/4-3-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που υλοποιείται το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ».
• Απόφαση υπ’ αριθ.41/29-5-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης για «Κατάθεση πρότασης για
κυκλοφοριακή ρύθμιση σε περιοχή εκτελέσεως του έργου : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»΄΄
• Απόφαση υπ’ αριθ.45/13-6-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσης στάσης
τουριστικού λεωφορείου μπροστά στο ξενοδοχείο Ξανθίππειο.
• Απόφαση υπ’ αριθ.46/13-6-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού 40 Εκκλησιών 3Α.
• Απόφαση υπ’ αριθ.49/13-6-2013 με Θέμα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ. Ευμοίρου»
• Απόφαση υπ’ αριθ.54/26-7-2013 με Θέμα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Ασφαλτικός Τάπητας της οδού Ανδρέου Δημητρίου»
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Απόφαση υπ’ αριθ.55/22-8-2013 με Θέμα: Θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της παρόδου
Θερμοπυλών (αρ.23)
Απόφαση υπ’ αριθ.70/7-10-2013 με Θέμα: Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσηςστάθμευσης επί της Αν.Δημητρίου 48-50.
Απόφαση υπ’ αριθ.71/7-10-2013 με Θέμα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
περιοχή που υλοποιείται το έργο: «Ασφαλτικός τάπητας οδού Αν.Θράκης».
Απόφαση υπ’ αριθ.72/7-10-2013 με Θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που
υλοποιείται το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Α.Μ.Ε.Α.».
Απόφαση υπ’ αριθ.85/27-11-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης
στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Περικλέους 18.
Απόφαση υπ’ αριθ.96/4-12-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία Θέσης
φορτοεκφόρτωσης στην οδό Τσιμισκή, στη διασταύρωση με την οδό Κλεμανσώ.
Απόφαση υπ’ αριθ.97/4-12-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Θερμοπυλών, στη διασταύρωση με την οδό Θήρας.
Απόφαση υπ’ αριθ.98/4-12-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 40 Εκκλησιών ανάμεσα στις οδούς Αδριανουπόλεως και
Μ.Ασίας.
Απόφαση υπ’ αριθ.99/4-12-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση
κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά τη δημιουργία θέσης
φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Δρά
μας ανάμεσα στις οδούς Κουντουριώτου και Αρκαδίου

Κατά το έτος 2013 κατέστη ανάγκη λήψης κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό
κανονισμού λειτουργίας για την δημοτική αγορά, τη λαϊκή αγορά και τη χρήση τραπεζοκαθισμάτων
από καταστήματα σε κοινόχρηστους χώρους.
Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις (3);
• Απόφαση υπ’ αριθ. 12/4-3-2013 με Θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
συμπλήρωση της 486/99 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του
Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 33-25-4-2013 με Θέμα : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη
λήψη απόφασης για τον κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 48/13-6-2013 με Θέμα : Λήψη απόφασης για το αριθ.1/19-4-2013
πρακτικό της επιτροπής καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων
Κατά το έτος 2013 κατέστη ανάγκη λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικά με το καθορισμό
κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας
διαφήμισης.
Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την παρακάτω απόφαση:
• Απόφαση υπ’ αριθ. 65/7-10-2013 με Θέμα: Καθορισμός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων που
επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης
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 (6) :
• Απόφαση υπ’ αριθ. 2/31-1-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
«Εκδίκαση ενστάσεων που αφορούν τη Σημειακή Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης
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στην περιοχή του
Λευκού Πύργου του
Δήμου Ξάνθης, λόγω εφαρμογής της
υπ’αριθ.4000/2008 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας».
Απόφαση υπ’ αριθ. 3/31-1-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Άνω Καρυόφυτου στο Ο.Τ. 4 προκειμένου
να καταστεί οικοδομήσιμο το τεμάχιο 16».
Απόφαση
υπ’αριθ.10/4-3-2013 με Θέμα: Διαβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή της
εισήγησης: Τροποποίηση της με αριθμό 474/11 προηγούμενης ληφθείσας Απόφασης περί
«Καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους της με αριθμό 4/99 πράξης αναλογισμού και
αποζημίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος».
Απόφαση υπ’αριθ.34/25-4-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
παραλαβή του Α΄ Σταδίου της μελέτης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» και
οδηγίες –κατευθύνσεις για την έναρξη του Β΄ Σταδίου.
Απόφαση υπ’αριθ.66/7-10-2013 με Θέμα: Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων
στον Δήμο Ξάνθης
Απόφαση υπ’αριθ.92/27-11-2013 με Θέμα: Υλοποίηση ορίων των κορυφών 6 και 7 στον
οικισμό Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης

Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εντός του 2013 δεν έλαβε αποφάσεις για θέματα που αφορούν
την προστασία του περιβάλλοντος.
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (8)
• Απόφαση υπ’ αριθ.1/31-1-2013 με Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής για τη διετία 2013-έως 31-8-2014.
• Απόφαση υπ’ αριθ.20/4-4-2013 με Θέμα: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την
έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 47/13-6-2013 με Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή
λειτουργίας της ΕΡΤ
• Απόφαση υπ’ αριθ. 50/26-7-2013 με Θέμα: Ενημέρωση μετά την εκπόνηση του Α’ σταδίου
της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ)».
• Απόφαση υπ’ αριθ. 51/26-7-2013 με Θέμα: Μεταφορά του περιπτέρου από την οδό Μιαούλη
1.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 56/22-8-2013 με Θέμα: Τοποθέτηση φωτεινού σταυρού φαρμακείου σε
στύλο στην οδό Καπνεργατών.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 69/7-10-2013 με Θέμα: Τοποθέτηση φωτεινού σταυρού φαρμακείου σε
στύλο.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 79/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στην
ΔΕΔΔΗΕ της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης περιοχή Ξάνθης για την
εγκατάσταση επίγειου υποσταθμού επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη.
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ
Με την υπ’αριθ.229/10-7-2013 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 2013 έλαβε την παρακάτω απόφαση (1):
•
Απόφαση υπ’ αριθ. 84/27-11-2013 με Θέμα: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα στον ΟΥΜΑΝΤΙΔΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟ του ΒΑΧΤΑΓΓΟΥ στην
οδό Ανθ.Μιλ.Γεωργίου 24 στην Ξάνθη, 2 (δύο) τραπέζια
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
Με την υπ’αριθ.228/10-7-2013 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 2013 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις (2):
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Απόφαση υπ’ αριθ. 86/27-11-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του χώρου έναντι του γηπέδου του
ΑΟΞ στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ξάνθης την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 8:00 π.μ. έως
15:00 μ.μ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 86/27-11-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος του υπαίθριου χώρου
έμπροσθεν του κολυμβητηρίου εμβαδού 2.020 τ.μ. με εκμίσθωση, με διενέργεια δημοπρασίας
για προσωρινή λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

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 2013 έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις (41):
• Απόφαση υπ’ αριθ. 8/31-1-2013 με Θέμα: Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας στο
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 9/31-1-2013 με Θέμα: Παράταση της παραχώρησης τμήματος της
Κεντρικής Πλατείας στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 16/4-3-2013 με Θέμα: Απόρριψη αιτήματος για την παραχώρηση
τμήματος της Κεντρικής Πλατείας για την τοποθέτηση ενός περιπτέρου στον Πολιτιστικό
Σύλλογο Χαλκηδόνας «ΟΙ ΘΡΑΚΙΩΤΕΣ»
• Απόφαση υπ’ αριθ. 17/4-4-2013 με Θέμα: 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».
• Απόφαση υπ’ αριθ. 18/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου στo Μουσαδέ Αντώνιο εκπρόσωπο της Μουσικής Σχολής «House of sound»
για την πραγματοποίηση μαθητικής συναυλίας.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 22/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας και του
παίθριου Αμφιθεάτρου (έναντι ΟΤΕ) στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια
των Γιορτών Νεολαίας 2013.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 23/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας
στο Γηροκομείο Ξάνθης « Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» για την τοποθέτηση ξύλινου οικίσκου
στα πλαίσια Ραδιομαραθωνίου Αγάπης και προσφοράς για την ενίσχυση του Γηροκομείου.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 24/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας
στο Ψυχολογικό Κέντρο Β. Ελλάδος /Παράρτημα Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 25/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας
στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 26/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας
στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ».
• Απόφαση υπ’ αριθ. 27/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής Πλατείας
στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 28/4-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου στην Κεντρική Πλατεία(έναντι ΟΤΕ) στην Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 30/25-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας στο
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης στα πλαίσια των Γιορτών Νεολαίας 2013.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 31/25-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής
Πλατείας στο Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».
• Απόφαση υπ’ αριθ. 32/25-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής
Πλατείας στο Φιλοζωικό Όμιλο Ξάνθης για την πραγματοποίηση Πασχαλινού Bazaar.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 35/25-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής
Πλατείας και του
υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου (έναντι ΟΤΕ) για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 36/25-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής
Πλατείας και χρήσης του σιντριβανιού δίπλα στον πλάτανο στο Εργαστηριακό Κέντρο
Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ξάνθης και στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Γενισέας.
• Απόφαση υπ’ αριθ. 37/25-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου (έναντι
ΟΤΕ) της Κεντρικής Πλατείας στο Γεώργιο Μπόσκου
(συνεργαζόμενοι παιδικοί σταθμοί : «Πρότυπο», «Νέοι καλλιτέχνες», «Μικροί καλλιτέχνες»
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και «Μαγικός Αυλός») για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια των
Γιορτών Νεολαίας 2013.
Απόφαση υπ’ αριθ. 38/25-4-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της Κεντρικής
Πλατείας στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης για την
πραγματοποίηση Πασχαλινού Bazaar.
Απόφαση υπ’ αριθ. 40/29-5-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης παραχώρησης τμήματος της
κεντρικής πλατείας Δήμου Ξάνθης στον εκπρόσωπο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για
την πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο «ημέρες άσκησης» στα πλαίσια του ερευνητικού
προγράμματος «συμμαχία για την υγεία-άσκηση»
Απόφαση υπ’ αριθ. 43/29-5-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
τμήματος της κεντρικής πλατείας στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 44/13-6-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της
κεντρικής πλατείας την 26 Ιουνίου στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ στα πλαίσια του εορτασμού της
Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών
Απόφαση υπ’ αριθ. 52/26-7-2013 με Θέμα: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του
Υπαίθριου Δημοτικού Αμφιθεάτρου στην κεντρική πλατεία στην Κομμουνιστική Νεολαία
Ελλάδος.
Απόφαση υπ’ αριθ. 61/22-8-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του Υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου της κεντρικής πλατείας (έναντι ΟΤΕ), για την πραγματοποίηση μουσικής
εκδήλωσης στον Καπάνταη Τριαντάφυλλο.
Απόφαση υπ’ αριθ. 62/22-8-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του Υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου της κεντρικής πλατείας (έναντι ΟΤΕ), για την πραγματοποίηση μουσικής
εκδήλωσης στον Τσακίρη Ευάγγελο
Απόφαση υπ’ αριθ. 63/22-8-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του Υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου της κεντρικής πλατείας (έναντι ΟΤΕ), για την πραγματοποίηση θεατρικής
παράστασης στο Ιδιωτικό Σχολείο ΑΞΙΟΝ.
Απόφαση υπ’ αριθ. 67/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας
έμπροσθεν του Δημαρχείου στο Λύκειο Ελληνίδων Παρ/μα Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 68/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας
στον Σύλλογο Καρκινοπαθών & Φίλων Ν.Ξάνθης για ενημέρωση του κοινού για την
πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
Απόφαση υπ’ αριθ. 74/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του Υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου της κεντρικής πλατείας (έναντι ΟΤΕ), για την πραγματοποίηση πολιτικής
ομιλίας από το μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ Γ.Σταθακη.
Απόφαση υπ’ αριθ. 75/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του Υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου της κεντρικής πλατείας (έναντι ΟΤΕ), για την πραγματοποίηση συναυλίας
μαθητικών συγκροτημάτων υπό την αιγίδα της ΕΛΜΕ Ν.Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 76/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση χρήσης χώρου στην κεντρική
πλατεία στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νεάπολη.
Απόφαση υπ’ αριθ. 77/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του Υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου στην κεντρική πλατεία (έναντι ΟΤΕ) στους ΜΑΣ και ΠΑΜΕ για τη διεξαγωγή
αντιφασιστικής συναυλίας.
Απόφαση υπ’ αριθ. 78/7-10-2013 με Θέμα: Παραχώρηση του Υπαίθριου Δημοτικού
Αμφιθεάτρου στην κεντρική πλατεία (έναντι ΟΤΕ) στη Τοπική Επιτροπή της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ
για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 80/7-11-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της πλατείας
Δημοκρατίας στον Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Ξάνθης «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ» για την
τοποθέτηση ενός διαφημιστικού περιπτέρου (stand) το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 .
Απόφαση υπ’ αριθ. 82/7-11-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος που βρίσκεται
μπροστά από το υπαίθριο αμφιθέατρο (πλάι Δημαρχείου) της κεντρικής πλατείας στην
Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Ξάνθης.
Απόφαση υπ’ αριθ. 83/7-11-2013 με Θέμα: Παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία
στο σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Απόφαση υπ’ αριθ. 94/4-12-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας
στο φοιτητικό σύλλογο ‘’ESTIEM ΞΑΝΘΗΣ’’ για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου
BAZAAR από 12 έως 15 Δεκεμβρίου 2013.
Απόφαση υπ’ αριθ. 95/4-12-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας
στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας (Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής) την 13 & 14 Δεκεμβρίου 2013
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Απόφαση υπ’ αριθ. 100/4-12-2013 με Θέμα: Παραχώρηση χώρου στον πεζόδρομο της
Δαγκλή στο ύψος του 76 (έναντι εμπορικού κέντρου) στο 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης για την
πραγματοποίηση BAZAAR (Πέμπτη 19 18:00-21:00 & Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 9:0015:00).
Απόφαση υπ’ αριθ. 101/4-12-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής
πλατείας στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος/Παράρτημα Ξάνθης (13 έως 15
Δεκεμβρίου ή σε περίπτωση κακοκαιρίας 21 έως 22 Δεκεμβρίου)
Απόφαση υπ’ αριθ. 102/4-12-2013 με Θέμα: Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής
πλατείας στο Φιλοζωικό Όμιλο Ξάνθης για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου
BAZAAR. (20 έως 24 Δεκεμβρίου ).

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 δώδεκα (12) συνεδριάσεις που
πραγματοποίησε το 2013 έλαβε συνολικά εκατόν τρεις (103) 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
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 και για το 2014 με αντικειμενικό σκοπό πάλι
την προστασία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των συμπολιτών, την εξυπηρέτηση του
πολίτη κ.α. και βέβαια την προστασία των συμφερόντων του Δήμου αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα
πολύτιμη εμπειρία των μελών της.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΖ
Ο κος Βασιλούδης Ηλ., αντιπρόεδρος της ΕΠΖ μειοψήφησε και είπε:
«Η επιτροπή ποιότητας του Δ. Ξάνθης αποτελεί ένα πολιτικό όργανο με σημαντικές αρμοδιότητες για
την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών.
Η εισήγηση του προέδρου της επιτροπής για την έκθεση πεπραγμένων του 2013 αποτελεί ένα
κείμενο με ποσοτικά χαρακτηριστικά δήλ πόσες συνεδριάσεις πραγματοποίησε, ποιοι συμμετείχαν, με
τι θέματα ασχολήθηκε κλπ όπως και το ίδιο αναφέρει στην πρώτη σελίδα.
Λείπουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτά με τα οποία το ίδιο το όνομα της επιτροπής προτάσσει.
Λείπουν δηλαδή επιμελώς τα αποτελέσματα των αποφάσεων για την ανακύκλωση (άφαντη), τη
διαχείριση των αδέσποτων σκυλιών, μάστιγα για την πόλη, τη διαχείριση των ελευθέρων χώρων
(αναποτελεσματική), τον έλεγχο της στάθμευσης (ανύπαρκτη), καθαριότητα (προβληματική).
Αυτές οι προσπάθειες από την μεριά του Δήμου θα ήταν αντικείμενο κριτικής και συζήτησης για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του Δήμου, δυστυχώς η λογική του αυτομάτου πιλότου, δηλ
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μοίρασμα αρμοδιοτήτων χωρίς έλεγχο , επαναπροσδιορισμό και επανεκκίνηση, χωρίς προτεραιότητες
και ρήξεις εν τέλει χωρίς πολιτική, φέρνει ένα Δήμο στα πρόθυρα νευρικής κρίσης .
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψηφίζουμε τα πεπραγμένα και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε
για την αλλαγή.»

………………...………………………………………………………………………………………….

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 17-2-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

