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ΘΕΤΙΚΑ επί του 10466/5-52020
αιτήματος
του
κ.
Κεσίδη
Κωνσταντίνου,
για
απομάκρυνση
κιγκλιδώματος μπροστά από την έξοδο του
πλυντηρίου αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας του.
Ο
Αντιπρόεδρος
της
ΕΠΖ
Καλλινικίδης Ελευθέριος, ψήφισε θετικά
με επιφύλαξη, λέγοντας μήπως, θα ήταν
καλό να ψηφίσουν θετικά γιατί, ούτως ή
άλλως η ΕΠΖ απλώς γνωμοδοτεί προς το
Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί μπορεί να
συζητηθεί το θέμα εκτενέστερα , με
δεδομένο και το ότι λειτουργούν ακόμα δύο
πλυντήρια αυτοκινήτων
μπροστά σε
κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Το μέλος της ΕΠΖ Μουρβετίδης
Μιχαήλ ψήφισε θετικά με σοβαρές
επιφυλάξεις, δίχως να αναφέρει το λόγο
Το μέλος της ΕΠΖ Καψημάλης
Ιωάννης, ψήφισε αρνητικά, σύμφωνα με
την άποψη της υπηρεσίας (Δημοτικής
Αστυνομίας), ότι υπάρχει επικινδυνότητα.
Είναι στενό το πεζοδρόμιο, είναι
πολυσύχναστος δρόμος με συνεχόμενη ροή
αυτοκινήτων. Η γωνία κλήσης είναι μικρή
και δεν θα μπορούν να κινηθούν τα μεγάλα
οχήματα,
τα
οποία
προσβλέπει
ο
ενδιαφερόμενος να εξυπηρετήσει. Επίσης,
δημιουργείται το ερώτημα, πόσο κάγκελο
μπορεί να αφαιρεθεί. Στο τέλος επεσήμανε
την
στήριξή
του
προς
την
επιχειρηματικότητα
και
τη
λύση
προβλημάτων των πολιτών αλλά, με
αντικειμενικότητα και ασφάλεια σε συνέχεια
των λαμβανομένων αποφάσεων.
Το μέλος της ΕΠΖ Κυριακίδης
Χρήστος ψήφισε αρνητικά, σύμφωνα με
την άποψη της Δημοτικής Αστυνομίας,
αναφερόμενος
στα
προβλήματα
επικινδυνότητας και αυξημένης κίνησης
οχημάτων, αντιλαμβανόμενος την αγωνία
και την προσπάθεια του αιτούντα.
Το μέλος της ΕΠΖ Νικολαΐδης Φώτιος

ψήφισε θετικά, και γιατί ο ενδιαφερόμενος
έχει ήδη πάρει κάποια μέτρα και γιατί
στηρίζει ο ίδιος την επιχειρηματικότητα. Στη
συνέχεια κάλεσε την υπηρεσία να υποδείξει
επιπλέον
μέτρα για
την
αποφυγή
ατυχήματος, θεωρώντας όμως πως, εφόσον
ήδη έχουν ληφθεί μέτρα και με την εκεί
παρουσία υπαλλήλου της επιχείρησης, δεν
θα υπάρξει πρόβλημα.
Το μέλος της ΕΠΖ Μυστακίδης Ιωάννης,
ψήφισε θετικά και να λειτουργήσει ο
επιχειρηματίας όπως πρέπει.
Το μέλος της ΕΠΖ Ιωαννίδης Δημήτριος
ψήφισε αρνητικά, σύμφωνα με την άποψη
της Δημοτικής Αστυνομίας, αναφέροντας ότι
στηρίζει
την
επιχειρηματικότητα
,
προτείνοντας να ξαναγίνει αυτοψία από τη
Δημοτική Αστυνομία με σκοπό να
εξεταστούν όλα τα πιθανά σενάρια και αν
υπάρχει η δυνατότητα λήψης επιπλέον
μέτρων προστασίας
Το μέλος της ΕΠΖ Κιόρτεβε Παρθένα,
ψήφισε αρνητικά, σύμφωνα με την άποψη
της Δημοτικής Αστυνομίας, λυπούμενη που
επιχειρηματίας παραπλανήθηκε από κάποιον
που του είπε ότι είναι εύκολο να προχωρήσει
και ξόδεψε πολλά χρήματα.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση
παρέστη ο υπάλληλος της Δημοτικής
Αστυνομίας Δεληγιαννίδης Σάββας, ο
οποίος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις
επί ερωτήσεων μελών της ΕΠΖ.
Επίσης, στη συνεδρίαση παρέστη και ο
ενδιαφερόμενος, μετά από την με αρ. πρωτ.
11131/14-05-2020 κλήτευση για παρουσία,
με αποδεικτικό επίδοσης, λαμβάνοντας το
λόγο και στηρίζοντας το αίτημά του
Μετά
από
τη
ψηφοφορία
που
διενεργήθηκε, καταμετρήθηκαν τέσσερις
(4) θετικές, εκ των οποίων, μία (1) ήταν
του Αντιπροέδρου και τέσσερις (4)
αρνητικές ψήφοι. Σύμφωνα με τον
Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΠΖ (58/2011
ΑΔΣ) και συγκεκριμένα την παρ. 6 του
άρθρου 6 αυτού και της παρ.1 του άρθρου
75
του
Ν.3852/2010,
όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 77 του Ν.4555/2018, «σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος
του προέδρου»
Δράμα 20-05-2020
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