ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Οκτωβρίου 2014
Αριθ. απόφασης 182
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την αλλαγή ή μη της ζώνης
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2015
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00,
μετά την εξ΄αναβολής τακτική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 51219/26-09-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Παρόντες
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Ερκάν Κίρατζη
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Αθανάσιος Ξυνίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1) Τοπ Ισμέτ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 51100/25-9-2014 αναφορά του
Τμήματος Ταμείου & Εσόδων η οποία έχει ως εξής:.
Σας διαβιβάζουμε αίτηση του Σωματείου Καφέ-Μπάρ και Κέντρων Διασκέδασης, το οποίο ζητά την
τροποποίηση ζώνης για την χρήση τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα την ένταξη των οδών Βας.
Σοφίας (μέχρι την γέφυρα του Κόσυνθου) και Υδρας (από Βας. Σοφίας μέχρι την Πυροσβεστική) στην
Α’ ζώνη αντί της ΑΑ’ ζώνης, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε την ανάγκη επικαιροποίησης σε επόμενη συνεδρίαση της προγενέστερης
σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό ζωνών ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
και χρήσης πεζοδρομίων για εμπορεύματα (αρ.231/2013).
Τέλος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Τις παραγράφους 1,2,3,9,13,17 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν.1416/1984, 26 του
Ν.1828/1989, το άρθρο 6 του Ν.1900/1990, το άρθρο 3 παρ.1 περ.17 και 18 Ν.2647/1998.
-Τι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.37 περ.1 και άρθρο 72 παρ.1Ζ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
-Την υπ’ αριθ.295/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «έκδοση κανονιστικής απόφασης για την μη
αναπροσαρμογή τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014».
-Την από 19-9-2014 αίτηση του Σωματείου Καφέ-Μπάρ & Κέντρων διασκέδασης Ν. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη ένταξη του τμήματος της ΑΑ ζώνης: Βασ. Σοφίας μέχρι τη
γέφυρα του Κοσύνθου και Ύδρας (από Βασ. Σοφίας μέχρι την Πυροσβεστική), στην Α΄ζώνη ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Xαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

