1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 8ης Μαϊου
2012.
Αριθ. Απόφασης 37

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για τη λήψη
απόφασης συμπλήρωσης της 395/2007 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου με νέους κοινόχρηστους
χώρους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαϊου ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ταρενίδη
Παναγιώτη, με αριθ. πρωτ.28295/3-5-2012, όπου επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής και σε συνέχεια της αριθ.πρωτ.26840/23-4-2012 έγγραφης πρόσκλησης και του Πρακτικού 4
και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Ταρενίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος)
2. Ανταμπούφης Αγκόρτσας Απόστολος
3. Αγκόρτσας Απόστολος
4. Βορίδης Δημήτριος
5. Μούρκας Χρήστος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Μαζαράκης Σπύρος
8. Φανουράκης Εμμανουήλ
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού
εισηγήθηκε το (9ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.26834/23-42012 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων, οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ:
• Α) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες επιτροπής ποιότητας ζωής»
• Β) Οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6
του Ν. 1900/90.
• Γ) Η αριθ. 395/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης «Καθορισμός κοινοχρήστων
χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 395/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίσθηκαν
οι κοινόχρηστοι χώροι στον Δήμο Ξάνθης, οι οποίοι παραχωρούνται για χρήση ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων σε καταστηματάρχες της πόλης στην οποία προβλέπεται ότι για χώρους που δεν
περιλαμβάνονται σε αυτήν ή δημιουργηθούν στο μέλλον, θα επιλαμβάνεται το Δημοτικό Συμβούλιο με
νεότερη απόφαση ή τροποποίησή της.
Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό συμβούλιο την τροποποίηση συμπλήρωση της αριθ. 395/2007 απόφασης δημοτικού συμβουλίου ως προς τους χώρους, ώστε να
συμπεριληφθούν στη απόφαση ως παράγραφος 8 και 9 και οι χώροι:
Α) Το πλακόστρωτο διαμορφωμένο τμήμα του κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ και ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ γωνία με ελεύθερη την διέλευση των πεζών, και
Β) η πλακόστρωτη έκταση μπροστά από το πρώην κατάστημα “GALE” μεταξύ των οδών
Βουλγαροκτόνου-Δημοκρίτου και Πλ. Μπαλτατζή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΠΖ, κ. Ταρενίδης ενημέρωσε τα μέλη για την ομόφωνα σύμφωνη
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης (Απόφαση 56/24-4-2012) για την εν λόγω
εισήγηση του Γραφείου Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΠΖ.
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Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος επισημάνθηκε η ανάγκη σύστασης επιτροπής από το Δημοτικό
Συμβούλιο για την εξέταση των κοινόχρηστων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, η οποία και θα
πρέπει να δει και την εν λόγω εισήγηση του Γραφείου Εσόδων, για την οποία τα μέλη της ΕΠΖ
εκφράζουν την καταρχήν θετική τους θέση.
Από την πλευρά του το μέλος της Επιτροπής, ο δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος δήλωσε ότι θα καταψηφίσει
το θέμα καθώς έρχεται την τελευταία στιγμή χωρίς να έχει προηγηθεί μελέτη για τη συνολικότερη
αντιμετώπιση των κοινόχρηστων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, ενώ εκκρεμεί και η σύσταση
της επιτροπής.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 73 του
Ν.3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ. 24/9/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν.
1900/90,έχοντας υπόψη της την Απόφαση 56/24-4-2012 του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης,
καθώς και την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 395/2007 απόφασης
δημοτικού συμβουλίου ως προς τους χώρους, ώστε να συμπεριληφθούν στη απόφαση ως παράγραφος 8
και 9 και οι χώροι:
Α) Το πλακόστρωτο διαμορφωμένο τμήμα του κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ και ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ γωνία με ελεύθερη την διέλευση των πεζών, και
Β) η πλακόστρωτη έκταση μπροστά από το πρώην κατάστημα “GALE” μεταξύ των οδών
Βουλγαροκτόνου-Δημοκρίτου και Πλ. Μπαλτατζή.
Και προτείνει τη σύσταση επιτροπής για την εξέταση νέων κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
Μειοψήφισε το μέλος της ΕΠΖ, ο δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλοας για τους λόγους που αναγράφονται στο
ιστορικό μέρος της παρούσας απόφασης.
…………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο πρόεδρος
Παναγιώτης Ταρενίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

