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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
13ης Ιουνίου 2013.
Αριθ. Απόφασης 48

Περίληψη
΄΄Λήψη απόφασης για το αριθ.1/19-4-2013
πρακτικό
της
επιτροπής
καθορισμού
κοινόχρηστων
χώρων
για
χρήση
τραπεζοκαθισμάτων΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 13 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.28143/10-6-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, 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
επτά (7) μέλη δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1.Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 5.Κυριακίδης Αλέξανδρος
1. Ηλιάδης Θωμάς
2.Ανταμπούφης Νικόλαος
6.Ξυνίδης Αθανάσιος
2.Φανουράκης Μανώλης
3.Βασιλούδης Ηλίας
7.Φωτιάδης Νικόλαος
4.Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 1 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την αριθ. πρωτ.25450/29-5-2013 εισήγηση του προέδρου της επιτροπής καθορισμού
κοινόχρηστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της 1) την
αριθ.171/28-5-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανασυγκρότηση της επιτροπής
καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων, 2) Τις διατάξεις του άρθρου
79 του Ν.3463/2006, 3) Τις διατάξεις των παρ. 1,2,3,9,13 και 17 του άρθρου 13 του
ΒΔ.24.9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 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, 4) Τις αριθ. 395/2007, 429/2007, 548/2008, 164/2010, 125/2010, 159/2010 και
170/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 5) Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που
προκύπτουν από την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες,
πεζοδρόμια, κλπ. και 6) την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής καθορισμού κοινόχρηστων
χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων η οποία περιλαμβάνει το αριθ.1/19-4-2013 πρακτικό της
επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό
κοινόχρηστων
χώρων
(πλατειών,
πεζόδρομων,
πεζοδρομίων
κλπ)
για
χρήση
τραπεζοκαθισμάτων εμπορευμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων, ως εξής :
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και
δεν θα αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα πριν γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο
καθορισμός του χώρου. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες δύναται κατά το πρώτο
μήνα κάθε έτους να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία και η
Δημοτική Αστυνομία να εγκρίνει ως προς τα τετραγωνικά μέτρα που θα τους
χορηγηθούν για χρήση και πριν τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να καταβάλει στο
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ταμείο του Δήμου το ετήσιο τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου. Όποιος
επαγγελματίας μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους δεν έχει προμηθευτεί τη σχετική άδεια
χρήσης χώρου και προβεί στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα του επιβάλλονται
τα ανάλογα τέλη και πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Σε
κάθε άλλη περίπτωση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης χρειάζεται:
α) δημοτική ενημερότητα και β) να καταβληθεί το αναλογούν τέλος τοις μετρητοίς είτε
με ισόποση εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το Β.Δ. 24.09/20-10-1958 πριν την
έκδοση της άδειας χρήσης του χώρου.
Σε όλες τις περιπτώσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων το εμβαδόν του τελικά
εγκρινόμενου χώρου προτείνεται άμεσα να καθορισθεί με διαγραμμίσεις επί του
εδάφους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος
στις περιπτώσεις που καταλαμβάνεται επιπλέον χώρος.
Η επιτροπή προτείνει να μην επιτραπεί η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και η
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα που έχουν αυθαίρετες κατασκευές και
να ενεργηθούν σε βάρος των υπευθύνων τα νόμιμα για αυθαίρετη χρήση
κοινόχρηστων χώρων. Οι καταστηματάρχες πρέπει να επαναφέρουν άμεσα τα
καταστήματά τους στην αρχική τους μορφή σύμφωνα με τις άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας που τους έχουν χορηγηθεί και να αφαιρέσουν όλες τις αυθαίρετες
(παράνομες) κατασκευές.
Σε περίπτωση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όροφο, το
κατάστημα αυτό δεν δικαιούται άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων αν στον ισόγειο
χώρο υπάρχει ή θα λειτουργήσει στο μέλλον κατάστημα που κάνει χρήση του
δικαιούμενου χώρου.
Σε οδούς όπου υπάρχει κυκλοφορία και πεζοδρόμια οι άδειες θα δίνονται εφόσον
μένει πεζοδρόμιο πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου για να μην παρεμποδίζεται η ομαλή
κυκλοφορία των πεζών και χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών.
Σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
το σύνολο των ισόγειων καταστημάτων που έχουν πρόσοψη εφόσον θέσουν
ενδιαφέρον και ο διαχωρισμός του χώρου να γίνεται αναλογικά με τις προσόψεις.
Δεν επιτρέπεται να αναπτυχθούν πλαστικά τραπεζοκαθίσματα το δε χρώμα και τα
υλικά να είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον.
Δεν θα ανοιχτούν τρύπες και όλα τα αντικείμενα θα είναι άρσημα.
Οι κατασκευές επιστέγασης προτείνεται να είναι κινητά αφαιρούμενα προστεγάσματα,
δηλαδή τέντες στηριζόμενες μόνο στην πρόσοψη του κτιρίου χωρίς κατακόρυφες
στηρίξεις σταθερές ή κινητές. Είναι δυνατόν να τοποθετούνται διακοσμητικοί κινητοί
ανεμοφράκτες στα όρια του παραχωρούμενου χώρου με ελεύθερη είσοδο -έξοδο. Το
ύψος των ανεμοφρακτών καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (1,50
μ.), οι υαλοπίνακες των ανεμοφρακτών δε θα αποτελέσουν χώρο για υπερβολική
διαφήμιση - χορηγία, ο δε χρωματισμός αυτών θα είναι κατά κατηγορία και θέση του
παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την αριθ. 129/2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Για κάθε τμήμα κοινόχρηστου χώρου εντός της πόλης της Ξάνθης που δεν
αναφέρεται στην παρούσα εισήγηση, να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,3,9,13 και
17 του άρθρου 13 του ΒΔ.24/9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 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, αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των
καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα
να αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων, χωρίς να παρεμποδίζεται η
ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
Για κάθε τμήμα κοινόχρηστου χώρου (πλατεία, πεζοδρόμια, οδοί, κλπ.) εντός των
οικισμών του Δήμου που δεν αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, να επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1,2,3,9,13 και 17 του άρθρου 13 του ΒΔ.24/9/20-10-1958, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε από 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, αναλόγως των
προσόψεων
έμπροσθεν των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε
τα
τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται από την πλευρά των
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καταστημάτων, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
 Για τις πολιτιστικές ανάγκες του Δήμου, διοργάνωση εκδηλώσεων, κλπ., τα καθίσματα
θα μετακινούνται σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
 Τέλος η επιτροπή προτείνει να γίνει ανάλογη ενημέρωση των αρμόδιων τοπικών
Αστυνομικών Αρχών και να ζητηθεί η συνδρομή τους για την υλοποίηση των
προτάσεων, μέσα στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
ΠΛΑΤΕΙΕΣ
Α.- Πλατεία Δημοκρατίας (κεντρική πλατεία), συνολικής έκτασης 4.000 τετραγωνικών
μέτρων. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου 450 τετραγωνικών
μέτρων, ήτοι αναλυτικά διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα στην ανατολική πλευρά και
πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα στη νότια πλευρά όπου υπάρχουν πέργκολες και 90
τετραγωνικά μέτρα έμπροσθεν του επιμελητηρίου βόρεια πλευρά, 60 τετραγωνικά μέτρα
παραπλεύρως του νέου Δημοτικού Καταστήματος (τέως Τράπεζα της Ελλάδος), όπως αυτά
αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα. Τα τετραγωνικά μέτρα που θα
χορηγηθούν σε κάθε επιχείρηση θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80 και όχι
περισσότερο από πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα εκτός από τους κοινόχρηστους χώρους που
τους χορηγούνται αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων.
Β.- Πλατεία Ελευθερίας, συνολικής έκτασης 700 τετραγωνικών μέτρων. Να επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων στην
ανατολική πλευρά. Τα τετραγωνικά που θα χορηγηθούν σε κάθε επιχείρηση θα είναι
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80 και όχι περισσότερο από πενήντα (50) τετραγωνικά
μέτρα.
Γ.- Πλατεία Γαβριήλ Λαδά. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως των προσόψεων και σε συνέχεια των καταστημάτων με χώρο διέλευσης πεζών
τρία (3) μέτρα στην ανατολική πλευρά και ενάμιση (1,5) μέτρα στη νότια πλευρά.
Διευκρινίζεται ότι ως προς την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο σημερινό
κατάστημα «ΑΝΤΙΚΑ» να επιτραπεί η χρήση μέχρι 50 τετραγωνικών μέτρων στο
διαμορφωμένο χώρο και ο χώρος που έχει τα παγκάκια να μένει ελεύθερος για να
χρησιμοποιείται από τους διερχόμενους πολίτες.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
 Στους χώρους που θα χορηγηθούν όπου δεν υπάρχουν πέργκολες μπορούν να
τοποθετηθούν
ομπρέλες που
θα
βρίσκονται μόνο
στο
χώρο
των
τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς διαφήμιση – χορηγία και δεν θα εξέχουν από αυτόν.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
1.- Πεζόδρομος Γεωργίου Σταύρου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων και ότι
δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών, των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και
των οχημάτων που διαθέτουν άδεια διέλευσης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου
χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων
από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
2.- Πεζόδρομος Μαλετσίδου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου
χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα
τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων και ότι δεν θα
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών, των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και των
οχημάτων που διαθέτουν άδεια διέλευσης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την
πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
3.- Πεζόδρομος Ελπίδος. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως
των
προσόψεων
των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε
τα
τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων και μέχρι δύο (2)
μέτρα το ανώτερο χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και ότι δεν θα
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά
καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος
μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτεται η λωρίδα
διέλευσης τυφλών.
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4.- Πεζόδρομος Ισιδώρου (πάροδος Περγάμου). Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στο μέσο του πεζόδρομου και σε πλάτος που
δεν θα υπερβαίνει αυτό του υπάρχοντος παρτεριού ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία
των πεζών.
5.-Πεζόδρομος Δαγκλή. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως
των
προσόψεων
των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε
τα
τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων και μέχρι δύο (2)
μέτρα το ανώτερο χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και ότι δεν θα
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά
καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος
μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτεται η λωρίδα
διέλευσης τυφλών.
6.- Πεζόδρομος Περγάμου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως
των
προσόψεων
των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε
τα
τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων και μέχρι δύο (2)
μέτρα το ανώτερο χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και ότι δεν θα
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.
Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά
καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος
μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτεται η λωρίδα
διέλευσης τυφλών.
7.- Πεζόδρομος Κονίτσης. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα
τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται έμπροσθεν των καταστημάτων, επίσης να επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης και του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το αλσύλιο της
Εθνικής Τράπεζας μεταξύ περίφραξης Εθνικής Τράπεζας και κολώνων πεζοδρομίου με την
προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων
εκτάκτου ανάγκης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των
προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των
καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
8.- Πεζόδρομος Κωνσταντίνου Μπένη. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται έμπροσθεν των καταστημάτων ότι δεν θα
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και
τροφοδοσίας. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε
εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε
πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτεται η
λωρίδα διέλευσης τυφλών. Για τον κοινόχρηστο χώρο στη μέση του πεζόδρομου μεταξύ
της σχάρας όμβριων υδάτων που υπάρχει και των κολώνων φωτισμού του πεζόδρομου
προτείνεται αφού οριοθετηθεί αναλόγως των προσόψεων όλων των καταστημάτων που
υπάρχουν αφήνοντας τις ανάλογες διελεύσεις πεζών να παραχωρείται στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος ο αναλογούν χώρος. Για τους οριοθετημένους χώρους που δεν
υπάρχει ενδιαφέρον ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμπορικά καταστήματα δύναται
να χορηγούνται σε όμορα καταστήματα ή να δημοπρατούνται. Τα τετραγωνικά μέτρα που
θα χορηγηθούν σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1080/80 και όχι περισσότερο από πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα εκτός από
τον κοινόχρηστο χώρο που τους χορηγούνται αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων.
9.- Πεζόδρομος από Μιχαήλ Βόγδου προς Διοικητήριο. Να επιτραπεί η παραχώρηση της
χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων στην νοητή προβολή των ορίων
των καταστημάτων που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, με την προϋπόθεση πάντοτε τα
τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στην ανατολική του πλευρά του πεζόδρομου (πίσω
από το θερινό Αμφιθέατρο και την παιδική χαρά) ποτέ από την πλευρά του Ιερού Ναού
και ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου
ανάγκης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ
 Στους χώρους που θα χορηγηθούν όπου δεν υπάρχουν πέργκολες μπορούν να
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τοποθετηθούν ομπρέλες χωρίς διαφήμιση – χορηγία, που θα βρίσκονται μόνο στο
χώρο των τραπεζοκαθισμάτων και δεν θα εξέχουν από αυτόν.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Β. Δ. 24.9-20/10/1958, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε
από τα άρθρα 54 και 57 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α), 26 του Ν.1828/89 (ΦΕΚ 2/Α) και
6 του Ν. 190/90 (ΦΕΚ 125/Α), «…επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχομένου
κοινοχρήστου χώρου, εφ' όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιουμένου της
χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η
χρήση του συνεχομένου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των
καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών,
κυκλοφοριακών, πρασίνου, κλπ.)...». Τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται στη νοητή
προβολή των ορίων του καταστήματος ή των όμορων ιδιοκτησιών. Σε κάθε περίπτωση,
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και νοητή προβολή των ορίων των
όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του
ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκμισθώσει επιπλέον τμήματα
κοινόχρηστων χώρων έως τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα έκαστος, που βρίσκονται
εκτός προβολής των ορίων του προσώπου των καταστημάτων που παραχωρούνται
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/06 έπειτα
από δημοπρασία. Στη δημοπρασία παίρνουν μέρος κατά προτεραιότητα όσοι έχουν
καταστήματα στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο και δεν έχουν απέναντι από το
κατάστημά τους κοινόχρηστο χώρο και αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα,
επαναλαμβάνεται. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση
μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό
συμβούλιο. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης χρειάζεται α) δημοτική
ενημερότητα και β) να καταβληθεί πριν την έκδοση της άδειας χρήσης του χώρου το
αναλογούν τέλος, τοις μετρητοίς είτε με ισόποση εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με το Β.
Δ. 24.9/20-10-1958. Σε κάθε περίπτωση, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην
πρόσοψη και νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να ζητείται η
έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών
που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.
 Όπου τίθεται θέμα ασφάλειας μπορεί κατ’ εξαίρεση να παραχωρηθεί χώρος στον
πλησιέστερο υπάρχοντα κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν υπάρχουν άμεσα δικαιούχοι.
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
1.- Πεζοδρόμια οδού Βενιζέλου (έναντι διοικητηρίου – φωτεινοί σηματοδότες) –
πεζοδρόμιο έμπροσθεν Επιμελητηρίου (ανατολική πλευρά) και οδού Θερμοπυλών
υπερυψωμένος χώρος. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία
των πεζών όπως και σε όλα τα πεζοδρόμια των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της
χρήσης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε
εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε
πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
2.- Πεζοδρόμιο οδού Μιχαήλ Βόγδου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου στο
πεζοδρόμιο αναλόγως
των
προσόψεων
έμπροσθεν των
καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται από την
πλευρά των καταστημάτων, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά
καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος
μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από
το απέναντι πεζοδρόμιο.
3.- Πεζοδρόμιο οδού 28ης Οκτωβρίου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό
στο τμήμα από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την πλατεία Δημοκρατίας αναλόγως των
προσόψεων
έμπροσθεν των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε
τα
τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων (εκτός αν η υπηρεσία
οριοθετήσει διαφορετικά) σε πλάτος μέχρι ενάμιση (1,50) μέτρο το ανώτερο. Επιτρέπεται η
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και
η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο
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το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
4.- Πεζοδρόμιο οδού Βασ. Κωνσταντίνου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό
αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων (εκτός αν η υπηρεσία οριοθετήσει
διαφορετικά) με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να
αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το
ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
5.- Πεζοδρόμιο οδού Παναγή Τσαλδάρη. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό
αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων (εκτός αν η υπηρεσία οριοθετήσει
διαφορετικά) με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να
αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το
ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
6.- Πεζοδρόμιο οδού Ανδρέου Δημητρίου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό
αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων (εκτός αν η υπηρεσία οριοθετήσει
διαφορετικά) με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να
αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το
ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
7.- Πεζοδρόμιο οδού Δημοκρίτου, να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου
χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των
προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων (εκτός αν η υπηρεσία οριοθετήσει διαφορετικά) με
την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται από την
ανώτερο, χωρίς να
πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
8.- Πεζοδρόμιο οδού Μπρωκούμη. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου
χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των
προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων (εκτός αν η υπηρεσία οριοθετήσει διαφορετικά) με
την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται από την
πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το
ανώτερο, χωρίς να
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
9.- Πεζοδρόμιο οδού Καπνεργατών. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου
χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των
προσόψεων
έμπροσθεν των καταστημάτων με την προϋπόθεση
πάντοτε
τα
τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Επιτρέπεται η
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και
η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο
το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου από το απέναντι πεζοδρόμιο.
10.- Πεζοδρόμιο οδού Μιχαήλ Καραολή. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων και σε συνέχεια των καταστημάτων (εκτός αν
η υπηρεσία οριοθετήσει διαφορετικά) με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να
αναπτύσσονται από την πλευρά των καταστημάτων και να αφεθεί λωρίδα διέλευσης ώστε να
μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Επιτρέπεται η παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η
τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το
ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
11.- Πεζοδρόμιο οδών Φίλιππου Αμοιρίδη και Ορφέως έως Πινδάρου. Να επιτραπεί η
παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων όπως αυτοί αποτυπώνονται στο οδόστρωμα με
τους κυβόλιθους, αναλόγως των προσόψεων και σε συνέχεια των καταστημάτων ή απέναντι
εφόσον είναι πλάτους μεγαλύτερου των 0,80 μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.1080/80, με την προϋπόθεση να αφεθεί στο κέντρο του δρόμου λωρίδα διέλευσης
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τουλάχιστον τριών (3) μέτρων ότι δεν θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών, η ομαλή
κυκλοφορία των οχημάτων των μόνιμων κατοίκων που έχουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης,
των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται εκεί και έχουν ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης,
των οχημάτων τροφοδοσίας και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Σε κάθε περίπτωση, για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και νοητή προβολή των ορίων των όμορων
ιδιοκτησιών πρέπει να ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της
πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.- Οδός Σπάρτης. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου,
αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων έναντι αυτού (πάρκο με πεύκα) στην ανατολική
πλευρά σε έκταση πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων.
2.- Οδός Βασιλίσσης Σοφίας (έναντι γηπέδου). Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου χώρου αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων στους διαδρόμους
(διαμορφωμένα δρομάκια) με ελεύθερη διέλευση πεζών πλάτους ενός (1,00) μέτρου.
Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους πρασίνου που υπάρχουν. Τα
τετραγωνικά μέτρα που θα παραχωρούνται σε κάθε επιχείρηση θα είναι όχι περισσότερο από
εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα επί του πάρκου εκτός από τους κοινόχρηστους χώρους που
τους χορηγούνται στο πεζοδρόμιο αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων.
3.- Συμβολή οδών Μιχαήλ Καραολή και Βελισαρίου γωνία. Να επιτραπεί η παραχώρηση
της χρήσης πλακόστρωτου διαμορφωμένου τμήματος του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου στη
συμβολή των οδών, αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων, με ελεύθερη τη ομαλή
κυκλοφορία των πεζών.
4.- Μεταξύ των οδών Βουλγαροκτόνου – Δημοκρίτου και Πλατείας Αλέξανδρου
Μπαλτατζή. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης πλακόστρωτης έκτασης μπροστά
από το πρώην κατάστημα «GALE» μεταξύ των οδών, με την προϋπόθεση πάντοτε να μην
παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
5.- Οδός Ύδρας και Βασιλίσσης Σοφίας. Να επιτραπεί η παραχώρηση των παραπάνω
κοινόχρηστων χώρων αναλόγως των προσόψεων και μόνο των καταστημάτων σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.1080/80, με την προϋπόθεση να αφεθεί λωρίδα διέλευσης πεζών
τουλάχιστον τριών (3,00) μέτρων στη οδό Ύδρας και τριών (2,00) μέτρων στην οδό
Βασιλίσσης Σοφίας.
6.- Κοινόχρηστος χώρος νοτίως της οδού Πινδάρου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της
χρήσης του κοινόχρηστης δημοτικής έκτασης επιφάνειας 172 τετραγωνικών μέτρων που
βρίσκεται νοτίως της οδού Πινδάρου, με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα
να αναπτύσσονται μέσα στο χώρο αυτό και ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία
των πεζών και των οχημάτων.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
 Σύμφωνα με την αριθ. 129/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, είναι
δυνατόν να τοποθετούνται διακοσμητικοί κινητοί ανεμοφράκτες στα όρια του
παραχωρούμενου χώρου με ελεύθερη είσοδο -έξοδο. Το ύψος των ανεμοφρακτών
καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις (1,50 μ.), οι υαλοπίνακες των
ανεμοφρακτών δε θα αποτελέσουν χώρο για υπερβολική διαφήμιση - χορηγία, ο δε
χρωματισμός αυτών είναι κατά κατηγορία και θέση του παραχωρημένου κοινόχρηστου
χώρου.
 Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σκαμπό, και ότι άλλο εμποδίζει τη
διέλευση πεζών.
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Προτείνονται ως χώροι διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων, κλπ., κατόπιν μίσθωσης,
οι παρακάτω κοινόχρηστοι χώροι:
• Η δυτική πλευρά της πλατείας Ελευθερίας.
• Οι διαμορφωμένοι χώροι στην πλατεία Δημοκρατίας όπισθεν και παραπλεύρως του
υπαίθριου αμφιθεάτρου.
• Ο κοινόχρηστος χώρος που περισσεύει από το χώρο στάθμευσης των λεωφορείων
έναντι του γηπέδου του ΑΟΞ.
• Ο κοινόχρηστος χώρος μεταξύ των οδών Βουλγαροκτόνου – Δημοκρίτου
και
Πλατείας Αλέξανδρου Μπαλτατζή.
• Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Λιμνίου και βόρεια
του κολυμβητηρίου.
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Η χρήση των χώρων αυτών θα γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην
αρμόδια υπηρεσία, την πληρωμή του αναλόγου τέλους χρήσης και την έκδοση της σχετικής
άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΟΡΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Α) Του Ν.2323/95 (ΦΕΚ Α΄ 145/13-07-1995) υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.3557/2007 & Ν.3769/2009.
Β) Του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας».
Γ) Τις αριθ. 15/26-01-2004 και 30/08-01-2010 προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δ) Την αριθ. 4086 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης (ΦΕΚ τεύχος Β΄1337/16-06-2011),
Προτείνεται οι δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι που περιγράφονται στην αριθ. 15/26-012004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να χορηγούνται κατά την περίοδο των
Θρακικών Λαογραφικών Εορτών, όπως:
• Από την οριογραμμή της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι το σημείο που αρχίζει το
άνοιγμα του Λούνα Παρκ και τον πλάγιο δρόμο παράλληλα με το Πανεπιστήμιο, για
την εγκατάσταση των πάγκων των μικροπωλητών.
• Ο χώρος έμπροσθεν του κολυμβητηρίου για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ και
• Το βόρειο τμήμα του Λιμνίου για την εγκατάσταση των καντινών.
Η χρήση των χώρων αυτών θα γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην
αρμόδια υπηρεσία, την πληρωμή του αναλόγου τέλους
χρήσης και την έκδοση της σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ
ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
 Να απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιουδήποτε μικροπωλητή επί της οδού Βασιλίσσης
Σοφίας.
 Η χρήση των χώρων αυτών θα γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην
αρμόδια υπηρεσία, την πληρωμή του αναλόγου τέλους χρήσης και την έκδοση της
σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.
 Η χρήση του χώρου για την εγκατάσταση Λούνα Παρκ θα γίνεται κατόπιν
δημοπρασίας.
 Οι άδειες που θα δοθούν κατά την περίοδο των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών να
δοθούν κατά προτεραιότητα σε δημότες της Ξάνθης και να συμπληρώνονται από
μη δημότες αιτιολογημένα σύμφωνα με την ΚΙ-1238/14-04-2011 Υπ. Οικον. Ανταγ. &
Ναυτιλίας.
 Οι άδειες θα δίνονται μόνο για παραδοσιακά προϊόντα και είδη τα οποία περιοριστικά
να είναι καντίνες, είδη λαϊκής τέχνης, βιβλία, τοπικά προϊόντα, παιχνίδια, καρναβαλικά
είδη, παραδοσιακά είδη διατροφής (σαλέπι, μαλλί γριάς, παστέλια, ξηροί καρποί,
χαλβάδες, λουκουμάδες κλπ.)
 Δεν θα ανοιχτούν τρύπες και όλα τα αντικείμενα θα είναι άρσημα και δεν θα
εμποδίζουν τη διέλευση πεζών.’’
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος, διότι δεν συμφωνεί με την
εισήγηση της επιτροπής καθορισμού κοινόχρηστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)
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