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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/28-5-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης
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Περίληψη
Τροποποίηση - συμπλήρωση της 395/2007 προγενέστερης
κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
αφορά «Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για χρήση
τραπεζοκαθισμάτων» με νέους κοινόχρηστους χώρους για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.32325/24-5-2012 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.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βορίδης Δημήτριος
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ξυνίδης Αθανάσιος
5. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Τοπ Ισμέτ
7. Ηλιάδης Θωμάς
7. Φιλίππου Φίλιππος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση
9. Καλογερής Κρίτων
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
10. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
11. Κολλάρος Γεώργιος
12. Κυριακίδης Αλέξανδρος
13. Μούρκας Χρήστος
14. Μπεκτές Σαμπρή
15. Μπένης Δημήτριος
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
16. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
22. Τσεγγελίδης Ιωάννης
17. Παπασταματίου Γεώργιος
23. Τσέπελης Εμμανουήλ
18. Πούλιος Χρίστος
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
19. Πατσίδου Δέσποινα
25. Φωτιάδης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
26. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Φανουράκης Εμμανουήλ αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την
συζήτηση του 13ου θέματος και ο δ.σ. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση
μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ.31009/16-5-2012 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ : α) οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/10, οι διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ.24/9/10/1958
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 &57 του
Ν.1416/84,26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν.1900/90 , η Απόφαση 56/24-4-2012 Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης.
β) η από 26834/23-4-12 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων.
γ) η αριθ.37/8-5-2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την
τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 395/2007 απόφασης δημοτικού συμβουλίου ως προς τους χώρους,
ώστε να συμπεριληφθούν στη απόφαση ως παράγραφος 8 και 9 και οι χώροι:
Α) Το πλακόστρωτο διαμορφωμένο τμήμα του κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ και ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ γωνία με ελεύθερη την διέλευση των πεζών, και Β) η
πλακόστρωτη έκταση μπροστά από το πρώην κατάστημα “GALE” μεταξύ των οδών ΒουλγαροκτόνουΔημοκρίτου και Πλ. Μπαλτατζή.
Και προτείνει τη σύσταση επιτροπής για την εξέταση νέων κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων..
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3852/10, τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ.24/9/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 &57 του Ν.1416/84,26 του Ν.1828/89 και 6
του Ν.1900/90, την ομόφωνη απόφαση 56/24-4-2012 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, β) την
από 26834/23-4-12 εισήγηση του Γραφείου Εσόδων, γ) την αριθ.37/8-5-2012 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Τροποποιεί και συμπληρώνει την 395/2007 προγενέστερη κανονιστική απόφασή του η οποία αφορά
τον Καθορισμό κοινοχρήστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων ώστε να συμπεριληφθούν νέοι
κοινόχρηστοι χώροι για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα στο αποφασιστικό μέρος
της συμπληρώνει στο τέλος δύο παραγράφους ως εξής:
8) Το πλακόστρωτο διαμορφωμένο τμήμα του κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ και ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ γωνία με ελεύθερη την διέλευση των πεζών, και
9) Η πλακόστρωτη έκταση μπροστά από το πρώην κατάστημα “GALE” μεταξύ των οδών
Βουλγαροκτόνου-Δημοκρίτου και Πλ. Μπαλτατζή.
Κατά τα λοιπά η 395/2007 απόφαση ισχύει ως έχει.
Μετά και την ανωτέρω τροποποίηση - συμπλήρωση η 395/2007 προγενέστερη απόφασή του θα έχει ως
εξής:
Καθορίζει τους κοινόχρηστους χώρους για χρήση τραπεζοκαθισμάτων ως ακολούθως:
1. α) Πλατεία Δημοκρατίας (κεντρική Πλατεία) συνολικής έκτασης 4.000 τ.μ. επιτρέπεται η
παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε ποσοστό 20% , ήτοι 800 τ.μ.
β) Πλατεία Ελευθερίας συνολικής έκτασης 700 τ.μ. επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης
κοινόχρηστου πλακόστρωτου χώρου σε ποσοστό 50% , ήτοι 350 τ.μ. στην ανατολική πλευρά.
2. Πεζόδρομοι (Μαλετσίδου- Κονίτσης- Γ. Σταύρου- Ελπίδος- Ισιδώρου (πάροδος Περγάμου))
επιτρέπεται 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 και των οχημάτων
εκτάκτου ανάγκης.
3. Πεζοδρόμια Οδού Βενιζέλου (έναντι διοικητηρίου- φωτεινοί σηματοδότες)- πεζοδρόμιο
έμπροσθεν Επιμελητηρίου (νότια πλευρά) και υπερυψωμένος χώρος οδού Θερμοπυλών
επιτρέπεται 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.
4. α) Οδός Σπάρτης. επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου, αναλόγως της
πρόσοψης του καταστήματος έναντι αυτού ( πάρκο με πεύκα) στην ανατολική πλευρά σε έκταση 70
τ.μ.
β) Οδός Βας. Σοφίας (έναντι γηπέδου ΑΟΞ). επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου
χώρου αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων (πάρκο) στα διαμορφωμένα δρομάκια με
ελεύθερη διέλευση των πεζών πλάτους 2 μέτρων.
γ) Οδός Ορφέως. Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί του οδοστρώματος καθ’ όλο
το μήκος της οδού.
5. Πλατεία Αντίκα (πεζοδρόμιο). επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου
αναλόγως των προσόψεων και σε συνέχεια των καταστημάτων με χώρο διέλευσης πεζών 3 μέτρα στην
ανατολική πλευρά και 1,5 μέτρων στην νότια πλευρά.
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Διευκρινίζεται ως προς την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα
«ΑΝΤΙΚΑ» επιτρέπεται η χρήση 50 τ.μ. στον διαμορφωμένο χώρο.
6. Οδός Ύδρας και Βας. Σοφίας. Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο θέσει εκτός κυκλοφορίας οχημάτων
τα τμήματα των οδών έμπροσθεν των καταστημάτων και του χώρου νοτίως του πλακοσκεπούς οχετού
επιτρέπεται η παραχώρηση των παραπάνω χώρων σε συνέχεια των καταστημάτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1080/80, με την προϋπόθεση να αφεθεί λωρίδα διέλευσης πεζών πλάτους τουλάχιστον
3 μέτρων για την οδό Ύδρας και 2 μέτρων για την οδό Βας.Σοφίας.
7. Η παράγραφος 7 ακυρώθηκε σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.4065/31-7-2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας.
8. Το πλακόστρωτο διαμορφωμένο τμήμα του κοινόχρηστου Δημοτικού χώρου στην συμβολή των οδών
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ και ΜΙΧ.ΚΑΡΑΟΛΗ γωνία με ελεύθερη την διέλευση των πεζών, και
9. Η πλακόστρωτη έκταση μπροστά από το πρώην κατάστημα “GALE” μεταξύ των οδών
Βουλγαροκτόνου-Δημοκρίτου και Πλ. Μπαλτατζή
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.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Εμμανουήλ Τσέπελης, εξαιρείται σύμφωνα με το άρθρο 99 του
Ν.3463/06.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι το θέμα ήρθε χωρίς να έχει
προηγηθεί μελέτη για τη συνολικότερη αντιμετώπιση των κοινοχρήστων χώρων ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων ενώ εκκρεμεί η σύσταση της επιτροπής.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 1-6-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

