ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 16/31-8-2011 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 458

Περίληψη
Παραχώρηση αύλειου χώρου που βρίσκονται τα
συνεργεία του Δήμου Ξάνθης, στην οδό Ύδρας, δίπλα
στην Πυροσβεστική, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙ
ΦΙΛΟΙ» για τις Γιορτές Παλαιάς Πόλης Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 31 Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 48200/30-8-2011 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
Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), με την
διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
30 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1) Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
2) Αγκόρτσας Απόστολος
2) Κολλάρος Γεώργιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
3) Τσέπελης Εμμανουήλ
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν
5) Βασιλούδης Ηλίας
και νόμιμα προσκλήθηκαν.
6) Βορίδης Δημήτριος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
8) Ηλιάδης Θωμάς
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
10) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
22) Πούλιος Χρίστος
11) Καλογερής Κρίτων
23) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
24) Τοπ Ισμέτ
13) Μαζαράκης Σπύρος
25) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Μούρκας Χρήστος
26) Φιλίππου Φίλιππος
15) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
27) Πατσίδου Δέσποινα
16) Μπεκτές Σαμπρή
28) Φανουράκης Εμμανουήλ
17) Μπένης Δημήτριος
29) Φωτιάδης Νικόλαος
18) Ξυνίδης Αθανάσιος
30) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
19) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
20) Παπαδόπουλος Κυριάκος
21) Παπασταματίου Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των
Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γιασήρ Αϊτάν, Σταυρούπολης
Σαρόγλου Κωνσταντίνος και Κομνηνών Αποστολίδης Φώτιος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών
χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το 2ο εκτός ημερησίας θέμα που αφορά «παραχώρηση αύλειου χώρου που
βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου Ξάνθης, στην οδό Ύδρας, δίπλα στην Πυροσβεστική, στον
Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ» και ζήτησε από το Δημοτικό συμβούλιο να αποφανθεί για το
κατεπείγον του θέματος λόγω στενών χρονικών περιθωρίων.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
 Την με αριθμ. πρωτ. 48557/30-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Διοικ/κων & Οικονομικών
Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά «Παραχώρηση χώρου που βρίσκονται τα συνεργεία του
Δήμου Ξάνθης, στην οδό Ύδρας, δίπλα στην Πυροσβεστική, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ»,
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του ζητήματος, που προκύπτει από τα
στενά χρονικά περιθώρια ρυθμίσεώς του. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου
θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και έθεσε υπόψη
του συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 48557/30-8-2011 εισήγηση της Δ/νσης Διοικ/κων &
Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη α) την αρ. πρωτ 48510/30-08-2011 αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ»,
β) το άρθρο 9 του Ν. 3023/2002 και γ) τις διατάξεις των άρθρων 1 και 65 του Ν. 3852/10, σας
διαβιβάζω την ανωτέρω αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ» που ζητά το χώρο όπου
βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου Ξάνθης στην οδό Ύδρας δίπλα στην Πυροσβεστική προκειμένου
να συμμετέχουνε και να λειτουργήσουν το στέκι τους στις Γιορτές Παλιάς Πόλης από 31-08-2011 έως
12-08-2011. Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση χώρου στην οδό
Ύδρας δίπλα στην πυροσβεστική, από 31-08-2011 έως 12-08-2011.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και τόνισε ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος είναι ο πρώτος που
δημιουργήθηκε και στηρίζει το καρναβάλι της Ξάνθης και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα χώρο που να
μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και των συμπολιτών μας και των επισκεπτών για αυτές τις μέρες.
Νομίζω, συνέχισε, ότι ο χώρος αυτός μπορεί να δοθεί για μια βδομάδα που τον ζητάνε. Δεν
δημιουργεί κανένα πρόβλημα, απλά τα αυτοκίνητα των υπαλλήλων που θα είναι εκεί το πρωί, θα πάνε
στον πίσω χώρο. Ο σύλλογος το βράδυ θα τα μαζεύει όλα και από το πρωί θα λειτουργούν εκεί τα
συνεργεία όπως λειτουργούν κάθε μέρα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πρέπει να
στηρίξουμε και τις Γιορτές Παλιάς Πόλης και το σύλλογο αυτό. Χάρη στους συμπολίτες μας που
δρουν μέσα από αυτούς τους συλλόγους, σήμερα μιλάνε όλοι και για το Ξανθιώτικο καρναβάλι και για
τις Γιορτές Παλιάς Πόλης. Άλλωστε υπάρχει σύλλογος σε αυλή νηπιαγωγείου εδώ και χρόνια, χωρίς
να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχουν άλλοι σύλλογοι σε δρόμους…. Υπάρχει μια ανάγκη και
μπορούμε να την καλύψουμε.
Ο δ.σ. Πούλιος Χρίστος εξέφρασε αντιρρήσεις διότι θεωρεί ότι έτσι δημιουργείται προηγούμενο και
για άλλους συλλόγους, να ζητήσουν άλλους χώρους προκειμένου να λειτουργήσουν και ίσως η
συγκεκριμένη παραχώρηση του αύλειου χώρου, δημιουργήσει προβλήματα στις υπηρεσίες του δήμου
σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων τις οποίες εύχεται να μην υπάρξουν.
Ο δ.σ. Ξυνίδης Αθανάσιος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι δεν μπορεί να υπάρξει στέγαση του
συλλόγου στο συγκεκριμένο σημείο διότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος εμπλοκής των λειτουργιών των
υπηρεσιών που στεγάζονται εκεί, που ειδικά την περίοδο των Γιορτών Παλιάς Πόλης πρέπει να έχουν
άμεση δυνατότητα επέμβασης στους χώρους τους ανά πάσα στιγμή. Όλη η πόλη θα είναι γεμάτη,
ειδικά οι ηλεκτρολόγοι έχουν τεράστιες ανάγκες στο να προκύψει ένα πρόβλημα και να επέμβουνε.
Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με την συνεισφορά των «ΦΙΛΩΝ» , ούτε με κανέναν. Το βασικότερο
είναι να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του Δήμου και μετά να δίνουμε στον καθένα ότι
μπορούμε. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν λανθασμένη και ζήτησε να
καταγραφεί στα πρακτικά ως τοποθέτηση της παράταξής του το θέμα της πιθανότητας της μη σωστής
λειτουργίας και του κινδύνου της αδυναμίας να επέμβουν οι υπηρεσίες σε κατάσταση ανάγκης.
Σε ερώτηση του Προέδρου του Δ.Σ. προς τη νομική υπηρεσία του Δήμου, αν πάσχει νομιμότητας η
προσωρινή παραχώρηση του αύλειου χώρου στον σύλλογο, η νομική υπηρεσία απάντησε αρνητικά.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη τα παραπάνω και την
εισήγηση με αριθμ. πρωτ. 48557/30-8-2011 της Δ/νσης Διοικ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Παραχωρεί προσωρινά, τον αύλειο χώρο που βρίσκονται τα συνεργεία του Δήμου Ξάνθης στην οδό
Ύδρας δίπλα στην Πυροσβεστική, στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ» από 31-08-2011 έως και
12-08-2011, προκειμένου να συμμετέχει και να λειτουργήσει το στέκι του στις Γιορτές Παλιάς Πόλης
με την προϋπόθεση και την ευθύνη να τον παραδώσει στις 12-08-2011 στην ίδια κατάσταση που τον
παρέλαβε και να παρέχει κατά την διάρκεια της προσωρινής παραχώρησης του αύλειου χώρου, κάθε
διευκόλυνση στα συνεργεία του Δήμου Ξάνθης σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων.

Μειοψήφισαν οι δ.σ. Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καλογερής Κρίτων, Παναγιωτίδης
Γρηγόρης, Μαζαράκης Σπύρος, Πατσίδου Δέσποινα, Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ, Τοπ Ισμέτ, Βορίδης
Δημήτριος και Βασιλούδης Ηλίας διότι κατά την άποψη τους υπάρχει ο κίνδυνος της αδυναμίας
επέμβασης των υπηρεσιών σε κατάσταση ανάγκης από τη πιθανότητα της μη σωστής λειτουργίας
τους. Ο δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος δήλωσε λευκό.
……………………………………………………………………………………………….………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-9-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
α/α
Γαλάνη Όλγα

