ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3 ης /2017 τακτικής συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα την 11η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.4386/7-4-2017 πρόσκληση του
Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 75 του

Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ναλμπάντη Ελένη

1.2.3.4.5.6.-

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λύσσελης Αγγελος
(Πρόεδρος)
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος(Τακτ.Μέλος)
Παπαμιχαήλ Γεώργιος (Τακτ.Μέλος)
Παυλίδης Πέτρος
(Τακτ.Μέλος)
Τσαουσίδης Ιωάννης
(Τακτ.Μέλος)
Στεργίου Οδυσσέας
(Τακτ.Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.-Αναστασιάδης Ηλίας

(Τακτ.Μέλος)

ο οποίος δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Αριθ.Απόφ:

18/2017

ΘΕΜΑ: Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Προσοτσάνης
Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1 o θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι σύμφωνα με
την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση
πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό
συμβούλιο.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ κατά το έτος 2016 πραγματοποίησε οκτώ (8)
συνεδριάσεις και έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) αποφάσεις σε θέματα της αρμοδιότητάς της
Στη συνέχεια αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε υπόψη την παρ.2 του άρθρου 73 του
Ν.3852/2010 και
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2016 η οποία έχει ως εξής:
ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για το έτος 2016 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 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, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική
την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις :
1. Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2016 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος της κ. Ρουμελιώτου Χρυσάνθης, ΤΚ Φωτολίβους
2. Απόφαση υπ’ αριθ.24 /2016 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων τ.κ. του Δήμου» στην κ.Τσαρσιταλίδου Ελευθερία , ΤΚ Σιταγρών
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2016 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
κατ/των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου στον κ.Τεμιραχίδη Θεοχάρη , ΤΚ Μεγαλοκάμπου
4. Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2016 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
κατ/τος ΤΚ Μεγαλοκάμπου στον κ.Μαριάδη Δημήτριο , ΤΚ Μεγαλοκάμπου
5. Απόφαση υπ’ αριθ. 62/2016 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
κατ/τος στην ΤΚ Χαριτωμένης στην κ.Παπαδοπούλου Παναγιώτα , ΤΚ Χαριτωμένη
6. Απόφαση υπ’ αριθ. 63/2016 με Θέμα: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
κατ/τος στην ΤΚ Καλλιθέας στον κ.Σίδου Δαυίδ, ΤΚ Καλλιθέας
ii. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2016 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας μουσικής.
Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης των αδειών, οι οποίες είναι οι εξής:
1. Αριθ. 2/2016 στον κ.Μπάλλιο Γεώργιο ΤΚ Κοκκινογείων
2. Αριθ.3/2016 στην κ.Κουγιουμτζή Ειρήνη, ΤΚ Πετρούσας
3. Αριθ.4/2016 στον κ.Μώραλη Γεώργιο, ΤΚ Πετρούσας
4. Αριθ.5/2016 στην κ.Γιαννίκη Δήμητρα, ΤΚ Πετρούσας
5.

Αριθ.6/2016 στον Τσιάντα Λεωνίδα, ΤΚ Πετρούσας

6. Αριθ.7/2016 στους κ.κ. ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Νικολάου, για το κατάστημα
(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) που διατηρεί στην τ.κ.Σιταγρών.

ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κωνσταντίνου,

για το κατάστημα(ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) που διατηρεί στην τ. κ. Μικρόπολης . ΚΟΥΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου, για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) που διατηρεί στην τ.κ.Χαριτωμένης
ΤΟΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Χρήστου, για το κατάστημα (ΤΑΒΕΡΝΑ) που διατηρεί στην τ.κ.
Καλλιθέας. ΕΥΤΑΞΙΑ ΕΛΕΝΗ του Πασχάλη, για το κατάστημα (ΤΑΒΕΡΝΑ) που διατηρεί στην τ.κ.
Καλής Βρύσης. ΓΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του Πέτρου, για το κατάστημα (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) που

διατηρεί στην τ. κ. Καλής Βρύσης. ΟΞΟΥΖΟΥΓΛΟΥ

ΜΥΡΟΦΟΡΑ του Αθανασίου, για το

κατάστημα (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ) που διατηρεί στην τ. κ. Αργυρούπολης
7. Αριθ.23/2016 στον κ.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) τ κ Χαριτωμένης
8. Αριθ.43/2016 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην τ κ.Φωτολίβους και
ΣΟΥΠΛΑΚ ΝΤΑΝΟΥΤΑ-ΜΑΡΖΕΝΑ για το κατάστημα (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ) στην τκ. Καλλιθέας
9. Αριθ.64/2016 στην κ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ για το κατάστημα (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην τ κ
Κοκκινογείων.
Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και
82 του Κ.Δ.Κ.
Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής
ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού
Πολεοδομικού

Σχεδίου

πολεοδομικών
ανασυγκρότησης

(Γ.Π.Σ.),

επεμβάσεων,

πολεοδομικών
χρηματοδότησης

υποβαθμισμένων

περιοχών,

μελετών,

ανάπλασης

προγραμμάτων
πολεοδομικής

περιοχών,
ανάπλασης,

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

Δ. Προστασία του περιβάλλοντος.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε - εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη
αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος:
1. Αριθ.8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,
42,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,66,67,68,69,71,72, και 73 /2016
αποφάσεις με Θέμα: ερευνητικές εργασίες λατομικών χώρων στις ΤΚ Πύργων, Καλή Βρύση,
Μικρόπολης, Πετρούσας, Κοκκινογείων, Καλλιθέας, και ΔΚ Προσοτσάνης
2. Αριθ.9/2016 απόφαση με θέμα «Παροχή πληροφοριών για 15ετή παράταση μίσθωσης
Λατομείου μαρμάρων έκτασης 34,735 στρ στην ΤΚ Πύργων»
3. Αριθ.60/2016 απόφαση με θέμα «Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής
Έκτασης 99,97381 στρ.στην ΤΚ Πετρούσας»
4. Αριθ. 61/2016 απόφαση με θέμα «Εισήγηση για παράταση μίσθωσης λατομείου μαρμάρων
Έκτασης 57,301 στρ. στην ΤΚ Κοκκινογείων.
5. Αριθ.70/2016 απόφαση με θέμα: «Εισήγηση για μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης
97,81737 στρ.στην ΤΚ Κοκκινογείων»
6. Αριθ.74/2016 απόφαση με θέμα: Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής
Έκτασης 49,54961 στρ στην ΤΚ Πετρούσας»
ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Συμβούλιο

έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις και εισηγήθηκε στο Δημοτικό

1. Αριθ.22 /2016 απόφαση με Θέμα :Αλλαγή χρήσης του κτίσματος που βρίσκεται στο ΟΤ 63
της ΤΚ Πετρούσας από «ΓΥΜΝΑΣΙΟ» σε «ΞΕΝΩΝΑ ΝΕΩΝ»
2. Αριθ.30/2016 με θέμα : «Εισήγηση για τοποθέτηση αναθηματικής πλάκας προς τιμή του 32 ου
Πανελληνίου Ανταμώματος Βλάχων στην Προσοτσάνη»
3. Αριθ.44/2016 με θέμα «Ετήσια εκθεση πεπραγμένων έτους 2015 της ΕΠΖ του Δήμου
Προσοτσάνης»
Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και
έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2017
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ

