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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 13ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 3ης
Οκτωβρίου 2016.
Αριθ. Απόφασης 73

Περίληψη
΄΄
Τροποποίηση-συμπλήρωση
της
αρ.25/23-3-2016
εισηγητικής έκθεσης της ΕΠΖ για τη σύνταξη κανονιστικής
απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων
χώρων
για
την
ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων,
εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από
την αριθ.πρωτ.37600/29-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Ξάνθης)
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, 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.Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1.Λύρατζης Πασχάλης
2.Μπένης Δημήτριος (αντιπρόεδρος)
2. Καρά Αχμέτ
3.Γουναρίδης Στυλιανός
3.Χασάν Ογλού Φερτούν
4.Ιγιαννίδης Στέφανος (αναπληρωματικό μέλος)
5.Ηλιάδης Θωμάς
6.Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
7.Μούρκας Χρήστος
8.Μυλωνάς Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)
Οι κοι Π.Λύρατζης, και Καρά Αχμέτ ενημέρωσαν ότι δεν δύνανται να παραβρεθούν στη συνεδρίαση.
Κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι προσήλθαν όπως αναφέρονται παραπάνω.
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου οι:
1.Κρασούλης Ηλίας υπάλληλος του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
2.Ξυνίδης Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος
3.Πανταζόγλου Αθανασία προϊσταμένη του τμήματος αδειοδοτήσεων & εμπορικών δραστηριοτήτων
4.Δαργανάκης Χαράλαμπος, εκπρόσωπος καταστήματος για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της
επιτροπής την αριθ.πρωτ.37550/29-9-2016 εισήγηση της Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Εισηγήτρια : Σπανού Μαρία.

Σχετικά:
1. Η υπ. αριθμ. 25/23-3-2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Εισηγητική έκθεση για τη
σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων».
2. Η υπ. αριθμ. 155/27-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση κανονιστικής
απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων
και λοιπών δραστηριοτήτων».
3. Η υπ. αριθμ 7890/5-7-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με θέμα
«Ελεγχος νομιμότητας της 155/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης».
4. Η υπ. αριθμ 7/39/24-8-2016 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006.
5. Οι με αριθμ πρωτ. 27357 & 28910/30-6-2015 γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και :
1.Την αριθ. πρωτ. 9294/15-3-2016 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2.Το άρθρο 73 παρ. Β εδάφιο ν) του Ν. 3852/10 (σχετικά με τη διαδικασία για τις κανονιστικές αποφάσεις
των άρθρων 79& 80 του Ν. 3463/2006)
3.Το υπ ’αριθ. πρωτ. 1016/49/490-α’/19-11-2015 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης.
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4.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2140/13-11-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
5.Το υπ’αριθ. πρωτ. Ο80/SR010 έγγραφο του Γραφείου Κυκλοφοριακών Μελετών
6.Το υπ’αριθ. πρωτ. 3973/18-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Ξάνθης
7.Το υπ’αριθ. πρωτ. 1016/49/481-α’/23-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης.
8.Το υπ’αριθ. πρωτ. 1016/49/481-γ’/07-12-2015 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης.
9.Το υπ’αριθ. πρωτ. Ε2310 έγγραφο του Γραφείου Κυκλοφοριακών Μελετών «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.»
10.Το υπ’αριθ. πρωτ. 1435/07-09-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
11.Το υπ’αριθ. πρωτ. 52635/11-11-2015 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης.
12.Το υπ’αριθ. πρωτ. 3973/18-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Ξάνθης.
Παρακαλούμε να λάβετε απόφαση και να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίησησυμπλήρωση της υπ. αριθμ. 155/27-6-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έκδοση
κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων» ως εξής :
Α. Στο κεφάλαιο με το οποίο δεν προβλέφθηκε η παραχώρηση ή μη του κοινοχρήστου χώρου του κειμένου
νοτίως της οδού Πινδάρου και στο αποφασιστικό μέρος της, να αιτιολογείται το ζήτημα της παραχώρησης ή
μη, του επίμαχου κοινόχρηστου χώρου.
Β. Στο κεφάλαιο με το οποίο δεν προβλέφθηκε η παραχώρηση ή μη του κοινοχρήστου χώρου του κειμένου
στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Καραολή και Βελισαρίου γωνία και στο αποφασιστικό μέρος της, να
αιτιολογείται το ζήτημα της παραχώρησης ή μη, του επίμαχου κοινόχρηστου χώρου.
Γ. Στο κεφάλαιο με το οποίο δεν προβλέφθηκε η παραχώρηση ή μη του κοινοχρήστου χώρου του κειμένου
στο πεζοδρόμιο της οδού Βασ. Γεωργίου-Κεντρική Πλατεία (από στοά «Νούση» μέχρι «τράπεζα
eurobank») και στο αποφασιστικό μέρος της, να αιτιολογείται το ζήτημα της παραχώρησης ή μη, του
επίμαχου κοινόχρηστου χώρου.
Δ. Στο κεφάλαιο με το οποίο δεν προβλέφθηκε η παραχώρηση ή μη του κοινοχρήστου χώρου του κειμένου
στο πεζοδρόμιο της οδού Βασ. Κωνσταντίνου από το σημείο «τράπεζα eurobank» και παραπάνω και στο
αποφασιστικό μέρος της, να αιτιολογείται το ζήτημα της παραχώρησης ή μη, του επίμαχου κοινόχρηστου
χώρου. ΄΄
Ο Πρόεδρος είπε ότι με την αριθ.25/23-3-2016 απόφασή της η ΕΠΖ εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
τη σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια το Δ.Σ. εξέδωσε την
αριθ.155/27-6-2016 απόφαση του, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της και βρέθηκε νόμιμη με την
αριθ.πρωτ.7890/5-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης. Στη συνέχεια η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε. κατέθεσε προσφυγή στην
ειδική επιτροπή του άρθρου 152 κατά της ανωτέρω απόφασης του Γ.Γ., ως προς το κεφάλαιο αυτής με το
οποίο δεν προβλέφθηκε η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου που κείται νοτίως της Πινδάρου της
πόλης της Ξάνθης. Η επιτροπή του άρθρου 152 αποφάσισε την αποδοχή της προσφυγής, ούτως ώστε η
απόφαση 155/2016 αναπεμφθεί στο Δ.Σ., μετά από την μερική ακύρωσή της, ώστε αυτό να προβεί στην
τροποποίηση της αρχικής ως προς το προαναφερόμενο κεφάλαιό της, θα διαλαμβάνει, δε, επαρκή και
νόμιμη αιτιολογία για το ζήτημα της παραχώρησης ή μη του επίμαχου κοινόχρηστου χώρου, σε συνάρτηση
με την, σε περίπτωση, μη παραχώρησής του, επί τα χείρω μεταβολή της κανονιστικής ρύθμισης που
προβλεπόταν, σχετικά, στην αριθ.193/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ξάνθης. Πρόσθεσε ότι,
σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 152, όταν αποφασίζεται να μην παραχωρηθεί χώρος
που μέχρι πρότινος παραχωρούνταν, θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στο αποφασιστικό μέρος της
απόφασης.
Ο κος Ξυνίδης πήρε το λόγο και είπε ότι η επιτροπή του άρθρου 152 έκρινε ανεπαρκείς τις
γνωμοδοτήσεις της νομικής υπηρεσίας και ότι θα πρέπει να δοθεί σήμερα αιτιολογία για τη μη παραχώρηση
του χώρου.
Ο Πρόεδρος είπε ότι ο εν λόγω χώρος, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, δεν θα
πρέπει να παραχωρείται για τους εξής λόγους: α)Ο συγκεκριμένος χώρος έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος
πρασίνου από το 1996 (ΦΕΚ 1037/11-9-1996), σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο, άρα ο Δήμος δεν
δύναται να τον παραχωρεί για χρήση τραπεζοκαθισμάτων, αλλά να τον θέσει σε κοινή χρήση, γεγονός που
έχει ήδη πραγματοποιηθεί με την πρόσφατη ανάπλαση και εξωραϊσμό του με την τοποθέτηση φυτών,
υπόγειων συστημάτων ποτίσματος και φύτευση γκαζόν, β) για τον συγκεκριμένο χώρο προσκομίστηκε από
τη νομική υπηρεσία κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου (ΚΑΕΚ 370261639002/0/0) με στοιχεία
δήλωσης από την κτηματική υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία κάτοχος του ακινήτου είναι ο ΕΟΤ. Ο Δήμος,
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διά της νομικής του υπηρεσίας, διεκδικεί τον χώρο από τον ΕΟΤ και τους διαδόχους του (Τουριστικά
Ακίνητα ΑΕ, ΤΑΙΠΕΔ) και κατά συνέπεια δεν δύναται να τον παραχωρεί για χρήση. Κατέθεσε προσφυγή
αλλά απορρίφθηκε το 2014, ωστόσο δόθηκε εντολή στη νομική υπηρεσία να ενεργήσει τα νόμιμα για τη
διεκδίκηση του χώρου.
Ο κος Ξυνίδης πήρε το λόγο και είπε ότι ο η προσφυγή στο ΚΑΕΚ δεν ενέχει τίτλο ιδιοκτησίας γιατί
υπάρχει αμφισβήτηση και με αυτό τον τρόπο ο Δήμος παραιτείται του δικαιώματός ιδιοκτησίας. Πρόσθεσε
ότι αυτά τα στοιχεία, που ανέφερε ο Πρόεδρος, προσκομίστηκαν στην επιτροπή του άρθρου 152. Τα οποία
υπήρχαν και παλαιότερα, ωστόσο το επίμαχο μέρος παραχωρούνταν για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Σήμερα αναφέρεται την ίδια αιτιολογία, που ίσχυε και παλιότερα, για να μην παραχωρείται ο χώρος, ενώ
πρότερα τον παραχωρούσατε.
Ο Πρόεδρος είπε τα ανωτέρω στοιχεία δεν προσκομίστηκαν στην επιτροπή του άρθρου 152, ότι ο
χώρος παραχωρούνταν πριν το 2013 και έκτοτε δεν παραχωρείται.
Ο κος Δαργανάκης πήρε το λόγο και είπε ότι ενώ ο συγκριμένος χώρος παραχωρούνταν για πολλά
χρόνια, όταν ο ίδιος αιτήθηκε τη χρήση, το αίτημά του απορρίφθηκε. Ζήτησε σχετικά έγγραφα για το χώρο,
από τις υπηρεσίες αλλά δεν του δόθηκαν και τέλος είπε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
Ο Πρόεδρος απάντησε ότι ο επιχειρηματίας έχει κάθε δικαίωμα να κάνει προσφυγή για την υπεράσπιση
των συμφερόντων του αλλά και ο Δήμος επίσης διότι υπηρετεί το Δημόσιο συμφέρον.
Ο κος Μπένης επέμεινε στην ερώτηση γιατί η εισήγηση συντάχθηκε από την κα Μ.Σπανου και γιατί δεν
είναι παρούσα και ο Πρόεδρος απάντησε λόγω της θέσης της ως προϊσταμένη των Διοικητικών Υπηρεσιών
του Δήμου και ότι οποιαδήποτε απορία υπάρχει επί της εισήγησης θα την απαντήσει ο ίδιος εφόσον
συνυπογράφει την εισήγηση. Στη συνέχεια, με αφορμή την απόφαση του άρθρου 152 όπως αναπτύχθηκε
παραπάνω, αναφέρθηκε στο Β. σκέλος της εισήγησης και είπε ότι επειδή και αυτό το κομμάτι δινόταν με
προηγούμενη απόφαση του 2013 και αποφασίστηκε με την 25/2016 απόφαση της ΕΠΖ να μην δίνεται θα
πρέπει να αιτιολογηθεί, ώστε να τακτοποιηθεί και αυτό το σημείο της κανονιστικής απόφασης ώστε να μην
υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον κατά την εφαρμογή της απόφασης και πρόσθεσε ότι ο χώρος είναι χώρος
πρασίνου, οι διάδρομοι ενδιάμεσα στο πράσινο είναι περιορισμένοι και το σημαντικότερο δεν υπάρχει
άλλος χώρος πρασίνου στην περιοχή.
Ο κος Ξυνίδης πήρε το λόγο και είπε ότι η επιτροπή του άρθρου 152 επαναφέρει την απόφαση μόνο για
ια τον χώρο της περίπτωσης Α. της εισήγησης. Για το Β. δεν έχει προσβληθεί η απόφαση και είναι
τελεσίδικη, άρα δεν θα πρέπει να συζητηθεί. Θα ψηφιστεί κάτι που έχει ήδη ψηφιστεί και είναι τελεσίδικο.
Ο κος Μπένης είπε ότι θα πρέπει να γίνει ανάκληση της προηγούμενης απόφασης και στη συνέχεια να
εξεταστεί το θέμα με νέα εισήγηση. Δεν είναι δυνατόν ν δικαιολογήσει η ΕΠΖ σήμερα ότι δεν δικαιολογήθηκε
σε προηγούμενη συνεδρίαση. Θα έπρεπε να είναι παρόν η εισηγήτρια και η νομική υπηρεσία.
Ο Πρόεδρος είπε ότι συνυπογράφει την εισήγηση άρα είναι και ο ίδιος εισηγητής και είναι παρόν για
οποιαδήποτε απορία του ζητηθεί να απαντήσει. Κάλεσε την ΕΠΖ να αποφασίσει για το θέμα προκειμένου
να αιτιολογηθεί επαρκώς η όποια απόφαση παρθεί ακόμα και αν είναι η ίδια, που είναι και το ποιο πιθανόν.
Αναφερόμενος στο Γ. σκέλος της εισήγησης σε συνδυασμό με το Δ σκέλος, είπε ότι με την αριθ.25/2016
απόφαση της η ΕΠΖ αποφάσισε την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου, σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις για όλα τα πεζοδρόμια ότι όπου είναι εφικτό δηλαδή αν υπάρχει ελεύθερος χώρος 1,5 μ. για τους
πεζούς να μπορεί να παραχωρείται μέχρι 1 μ. το ανώτερο . Επειδή όμως δεν πρέπει να αιωρούνται
διάφορα ή να μένουν σκιές, θα πρέπει το ζήτημα να επανέλθει προκειμένου να διασαφηνιστεί ότι αυτός ο
χώρος θα πρέπει να παραχωρείται, να παραμείνει δηλαδή ως έχει σήμερα.
Ο κος Μπένης είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει κατάθεση μήνυσης θα ήταν πρέπον να μην έρθει
αυτό το θέμα, ώστε να μην μετακυληθεί καμία ευθύνη σ’ αυτή την επιτροπή. Δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει για
το Γ. και το Δ. ούτε υπέρ ούτε κατά.
Ο κος Γ.Μυλωνάς εκ μέρους της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ κατέθεσε δήλωση για
καταχώρηση στα πρακτικά με την οποία εξέφρασαν τις απόψεις τους ότι το θέμα έπρεπε να τεθεί σαν
διόρθωση του προηγούμενου πρακτικού όπως πραγματικά ψηφίστηκε από τα μέλη της επιτροπής.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη Θωμάς Ηλιάδης, Στέφανος Ιγιαννίδης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και Χρήστος
Μούρκας δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο κατατεθέν σημείωμα και ψήφισαν υπέρ
της παραχώρησης του χώρου και του να παραμείνει ο χώρος ως έχει σύμφωνα με την προηγούμενη
κανονιστική του 2013.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,
αριθ.πρωτ.37550/29-9-2016 εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά

έχοντας

υπόψη

της

την
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση-συμπλήρωση της αρ.25/23-3-2016
εισηγητικής έκθεσης της ΕΠΖ για τη σύνταξη κανονιστικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό
κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων
και συγκεκριμένα να συμπληρωθούν στο αποφασιστικό μέρος ως εξής:
Α. Να μην παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος που κείται νοτίως της Πινδάρου της πόλης της Ξάνθης για
τους εξής λόγους: α)Ο συγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος
πρασίνου από την μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του
οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης με το ΦΕΚ 1037/11-9-1996, β) Ο Δήμος Ξάνθης εφ’ όσον έθεσε σε
κοινή χρήση τον συγκεκριμένο χώρο πρασίνου, γεγονός που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με την ανάπλαση
και εξωραϊσμό με την τοποθέτηση φυτών, υπογείων συστημάτων ποτίσματος και φύτευση «γκαζόν», να
μην επιτρέπει την παραχώρηση της χρήσης της κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται νοτίως της
οδού Πινδάρου και γ) Ο Δήμος Ξάνθης αντιμετωπίζει τη διεκδίκηση του συγκεκριμένου χώρου (ΚΑΕΚ
370261639002/0/0) από τον ΕΟΤ και τους διαδόχους του (Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ΤΑΙΠΕΔ) κατά
συνέπεια θα πρέπει να μην παραχωρήσει την χρήση του για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Υπέρ της παραχώρησης του χώρου ψήφισαν οι κοι Δημητριος Μπένης, Στυλιανός .Γουναρίδης και
Γεώργιος Μυλωνάς.
Για την μη παραχώρηση του χώρου ψήφισαν οι: Πρόεδρος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς
Ηλιάδης, Στυλιανός Ιγιαννίδης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και Χρήστος Μούρκας.
Β. Να μην παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Καραολή και Βελισαρίου
γωνία για τους εξής λόγους: α)ο χώρος είναι χώρος πρασίνου, β)οι διάδρομοι ενδιάμεσα στο πράσινο είναι
περιορισμένοι και γ)δεν υπάρχει άλλος χώρος πρασίνου σε ολόκληρη της ευρύτερη περιοχή
Ο κος Γεώργιος Μυλωνάς ψήφισε λευκό. Απέχουν από την ψηφοφορία οι κοι Δημήτρης Μπένης και
Στυλιανός Γουναρίδης.
Για τη μη παραχώρηση του χώρου ψήφισαν οι: Πρόεδρος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς
Ηλιάδης, Στυλιανός Ιγιαννίδης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και Χρήστος Μούρκας.
Γ. Να παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος του κειμένου στο πεζοδρόμιο, μέχρι 1 μ. για τραπεζοκαθίσματα
και 0,50 μ. για εμπορεύματα το ανώτερο, όπου είναι εφικτό αφού παραμείνει ελεύθερος χώρος 1,5,μ. για
τους πεζούς σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που διέπουν τα πεζοδρόμια, της οδού Βασ.ΓεωργίουΚεντρική Πλατεία (από στοά «Νούση» μέχρι «τράπεζα eurobank»), δηλαδή ως προς την παραχώρηση να
παραμείνει ως έχει σύμφωνα και με την προηγούμενη απόφαση.
Απέχουν από την ψηφοφορία οι κοι Δημήτρης Μπένης, Στυλιανός Γουναρίδης και Γεώργιος
Μυλωνάς.
Υπέρ της παραχώρησης του χώρου, όπως αναφέρεται παραπάνω, ψήφισαν οι: Πρόεδρος
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς Ηλιάδης, Στυλιανός Ιγιαννίδης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και
Χρήστος Μούρκας.
Δ.
Να παραχωρείται ο κοινοχρήστος χώρος του κειμένου στο πεζοδρόμιο, μέχρι 1 μ. για
τραπεζοκαθίσματα και 0,50 μ. για εμπορεύματα το ανώτερο, όπου είναι εφικτό αφού παραμείνει ελεύθερος
χώρος 1,5,μ. για τους πεζούς σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που διέπουν τα πεζοδρόμια, της οδού Βασ.
Κωνσταντίνου από το σημείο «τράπεζα eurobank» και παραπάνω, δηλαδή ως προς την παραχώρηση να
παραμείνει ως έχει σύμφωνα και με την προηγούμενη απόφαση.
Απέχουν από την ψηφοφορία οι κοι Δημήτρης Μπένης, Στυλιανός Γουναρίδης και Γεώργιος
Μυλωνάς.
Υπέρ της παραχώρησης του χώρου ψήφισαν οι: Πρόεδρος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Θωμάς
Ηλιάδης, Στυλιανός Ιγιαννίδης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ και Χρήστος Μούρκας.
.………………………………………………………………………………………………………………………..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 73/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-10-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

