INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.08 11:07:08
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΤΕΕΩΚ8-ΘΥ3

ΑΠΟΣ ΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/5-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 16

Περίληψη
Έγκριση παράτασης υποβολής αιτήσεων για το έτος 2019
σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και λοιπών
δραστηριοτήτων

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.2726/1-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
15. Μούρκας Χρήστος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
16. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
17. Μυλωνάς Γεώργιος
4. Γιαννώτα Θεοδώρα
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος
5. Γουναρίδης Στυλιανός
19. Παρτσαλίδου Δέσποινα
6. Δημούδη Χρυσούλα
20. Πυρνάρη Ειρήνη
7. Ηλιάδης Θωμάς
21. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
8. Ιγιαννίδης Στέφανος
22. Σδρέβανος Μαρίνος
9. Καμαρίδης Ιπποκράτης
23. Ταρενίδης Παναγιώτης
10. Καρά Αχμέτ
24. Τσαρεκτσή Τζενάν
11. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
25. Τσέπελης Εμμανουήλ
12. Κολλάρος Γεώργιος
26. Φανουράκης Εμμανουήλ
13. Κυριακίδης Αλέξανδρος
27. Χαριτωνίδου Ειρήνη
14. Λομβαρδέας Μιχαήλ
28. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκιρτζίκη Αλεξία
8. Μποζ Ραμαδάν
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Τριανταφυλλίδης Κων/νος
3. Κιρατζή Ερκάν
10. Τσεγγελίδης Ιωάννης
4. Λύρατζης Πασχάλης
11. Τσιακίρογλου Σωτήριος
5. Μιχαλοπούλου Αλίκη
12. Χασάν Ογλού Ορχάν
6. Μπαντάκ Σιαμπάν
13. Χασάν Ογλού Φερτούν
7. Μπεκήρ Ογλού Σουά
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι: Θεοδώρα Γιαννώτα αποχώρησε από τη συνεδρίαση
οριστικά κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος και η Ειρήνη Πυρνάρη προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.1136/15-1-2019 εισήγηση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:
« ΣΧΕΤ :α) Η αριθ.1/14-01-2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής. β) Τις διατάξεις της παρ.
Β. εδάφιο v) του άρθρου 73 του Ν.3852/10.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη
απόφασης για «την παράταση ενός μηνός (1) της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το έτος 2019, που
αφορά τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων και
λοιπών δραστηριοτήτων της σύμφωνα με την αριθμ.155/27-6-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης και συγκεκριμένα από 1-1-2019 έως 1-2-2019».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.1/2019 απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα με
την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση παράτασης για το χρονικό διάστημα των
αιτήσεων των τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019.
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Επακολούθησε συζήτηση η οποία βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο
αρχείο του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο ο
οποίος μεταξύ των άλλων είπε: «Όταν συζητιόταν η κανονιστική, θυμάμαι πολύ καλά το πρόβλημα που
πήγε να αντιμετωπίσει με τον καθορισμό της ημερομηνίας, ήταν ότι πάρα πολλοί καταστηματάρχες εάν
βάζαμε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και δεν υπήρχε αυτή η ημερομηνία, μπαίνανε σε μια
διαδικασία να μην έχουν άδεια και να πληρώνουν τελευταίες μέρες. Με τη διαφορά ότι αυτό ερχόταν
μπούμερανγκ, γιατί όσο δεν είχαν την άδεια στα χέρια τους, σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναπτύσσουν
τραπεζοκαθίσματα και τα γραψίματα και τα πρόστιμα ήταν πολύ υψηλά. Ήδη λοιπόν τότε το ΔΣ και έκανε
δεκτή την εισήγηση να έχουμε 31-12 και να πάει από 1-1. Εγώ θα συμφωνήσω όσο αφορά μια μικρή
παρέκκλιση στην ημερομηνία, γιατί μπορεί να καθυστέρησε να δώσει ένα δικαιολογητικό από μια
συναρμόδια υπηρεσία ενδεχομένως αλλά νομίζω Γενάρης ολόκληρος καλύπτει αυτό το ενδεχόμενο κι εν
πάση περιπτώσει αν πάμε μέχρι και τον Φεβρουάριο ή ακούστηκε και τον Μάρτιο, επί της ουσίας, δεν
βοηθάμε την επιχειρηματικότητα, δημιουργούμε το ίδιο ζήτημα που υπήρχε και πριν. Γιατί να είστε
σίγουροι ότι αν πείτε 31-3, οι αιτήσεις θα έρθουν στην υπηρεσία 31-3. Εκτιμώ λοιπόν και αν θέλετε το βάζω
σαν πρόταση, από σήμερα και μια εβδομάδα. Γιατί ήδη είναι αρκετός ο χρόνος και του ενός μήνα που
παρήλθε, αλλά εν πάση περιπτώσει μια και το συμβούλιο γίνεται τώρα είναι αρκετή μια εβδομάδα».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την παράταση μιας (1) εβδομάδας από την ημέρα της συνεδρίασης, για την υποβολή των αιτήσεων
για το έτος 2019 σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Ανταμπούφης και Γεώργιος Κολλάρος οι οποίοι όπως
δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω παράταση.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 8-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

