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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 3ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 12ης Απριλίου
2011.
Αριθ. απόφασης 24

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αποδοχή του
αιτήματος του κ. Ντεντέ Αμπτουραχήμ για μετατόπιση της
θέσης του περιπτέρου του από την οδό Ισιδώρου 4 στην
πλατεία Ελευθερίας.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 12 Απριλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη
Μιχαήλ, με αριθ. πρωτ.16643/7-4-11, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής
και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1) Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
2) Φανουράκης Εμμανουήλ
3. Βορίδης Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
4. Μαζαράκης Σπύρος
5. Μούρκας Χρήστος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (3ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.8648/21-2-11 εισήγηση
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
Με την αριθ.55432/30-12-2010 αίτηση του ο κ. Ντεντέ Αμπτουραχήμ ζητά τη μετατόπιση του
περιπτέρου του από την οδό Ισιδώρου 4 στην πλατεία Ελευθερίας και οι λόγοι που επικαλείται είναι η
πεζοδρόμηση Περγάμου και Δαγκλή και η κατακόρυφη μείωση της εμπορικότητας.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη μεταφορά του ανωτέρου περιπτέρου σύμφωνα
με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν.1416/88 σε συνδυασμό του άρθρου 1 παρ.10 του Ν.3648/2008.
Το λόγο ζήτησε και πήρε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο κ. Πασλάκης Απόστολος πληρεξούσιος
δικηγόρος του κ. Ντεντέ Αμπτουραχήμ, ο οποίος ανέπτυξε τις απόψεις και την επιχειρηματολογία του
πελάτη του αναφορικά με την εν λόγω αίτησή του, ενώ κατέθεσε και σχετικό υπόμνημα το οποίο έχει ως
εξής:
«ΥΠΟΜΗΝΜΑ
Ντεντέ Αμπτουραχήμ του Απτουλά και της Ελφιδέ, κατοίκου Ξάνθης.
Προς
Την Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης
Επί της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δήμου Ξάνθης 55432/2010 αίτηση μου, επάγομαι τα ακόλουθα:
Το υποβληθέν αίτημά μου με την προαναφερθείσα ερείδεται στην ύπαρξη μας υφιστάμενης αλλαγής
συνθηκών, η οποία διατηρεί καταλυτικό χαρακτήρα στην οικεία περιοχή: αναφέρομαι στην ενοποίηση
των πλατειών με την πεζοδρόμηση όλων των δρόμων που συνδέουν την Πλατεία Ελευθερίας με την
κεντρική Πλατεία της Ξάνθης. Μεταξύ των δρόμων που πεζοδρομήθηκαν ήταν και οι οδοί Περγάμου και
Ισιδώρου στη συμβολή των οποίων κείται την παρούσα χρονική η εγκατάσταση του περιπτέρου μου.
Η διαμορφωθείσα κατάσταση έχει σα συνέπεια αφενός μεν να έχει πάψει από καιρού η διέλευση
αυτοκινήτων από τους οικείους δρόμους με ότι αυτό συνεπάγεται για την αποδοτικότητα του περιπτέρου,
αφετέρου το έργο της δια πεζοδρομήσεως των οδών ενοποίησης των πλατειών να μην αναδεικνύεται ως
αρμόζει στις περιστάσεις, αφού κατά μήκος των οδών Περγάμου και Ισιδώρου κείται μια ακαλαίσθητη,
ογκώδης, μεταλλική κατασκευή περιπτέρου που καταλαμβάνει έκταση ικανή να δυσχεράνει την
απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.
Ένεκα της διαμορφωθείσης κατάστασης το περίπτερο παραμένει κλειστό ήδη για μεγάλο χρονικό
διάστημα που υπερβαίνει τον ένα χρόνο, αφού δεν τυγχάνει ( σε καμία περίπτωση) βιώσιμη επιχείρηση.
Παραμένει όμως ως κατασκευή που προσβάλλει την καλαισθησία, και την οικολογική διάσταση της
περιοχής, όπως διαμορφώθηκε μετά την πεζοδρόμηση.
Το αιτούμενο σημείο για τη μετατόπιση του περιπτέρου κείται σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων
από το σημείο που αυτό βρίσκεται σήμερα. Είναι το κοντινότερο εμπορικό σημείο δεδομένης της
γειτνίασης –επαφής με την Πλατεία Ελευθερίας και είναι σαφές ότι το κριτήριο της αποδοτικότητας είναι
καθοριστικό στη λήψη της απόφασης τοποθέτησης του υπό μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τον
ισχύοντα νόμο.
Η μετατόπιση του περιπτέρου στο προτεινόμενο από εμέ σημείο όπως αυτό αποτυπώνεται στο
συνημμένο με την αίτηση υποβληθέν σκαρίφημα, είναι προς το καλώς εννοούμενο συμφέρον και των
καταναλωτών-Δημοτών της Ξάνθης οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής από ένα περίπτερο της
νότιας πλευράς της Πλατείας Ελευθερίας (δυνατότητα που δεν υπάρχει σήμερα), προοπτική που
συμβάλλει στον ανταγωνισμό(ζητούμενο της εποχής μας), βελτιώνοντας την παροχή υπηρεσιών,
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μειώνοντας
τις
τιμές,
αυξάνοντας
την παραγωγικότητα (εργασία) και αποφέροντας έσοδα
στο Κράτος και το Δήμο Ξάνθης.
Η υπό κρίση αίτησή μου είναι σύννομη και σύμφωνη με τα ισχύοντα στο οικείο νομοθετικό καθεστώς.
Φρονώ ότι, ενόψει των ανωτέρω, είναι και ουσία βάσιμη.
Είναι ευνόητο ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή σας και το Δημοτικό Συμβούλιο αποδεχθούν την αίτησή
μου, θα αναλάβω εξ ολοκλήρου το σύνολο του κόστους της μετατόπισης.
Επειδή όλα τα παραπάνω είναι νόμιμα, βάσιμα και αληθή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτό το παρόν υπόμνημα και η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Δήμου Ξάνθης 55432/30-12-2010
αίτησή μου σε όλο αυτής το αιτητικό».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Επιτροπής επεσήμανε ότι το αίτημα για το σημείο επί της Πλατείας
Ελευθερίας που ζητά ο ενδιαφερόμενος για να μετατοπίσει το περίπτερό του δεν μπορεί να γίνει δεκτό
καθώς, όπως συμφώνησαν και τα μέλη της Επιτροπής, επιβαρύνει το ήδη κορεσμένο αυτό κεντρικό
σημείο της πόλης. Άλλωστε σε μικρή απόσταση από την προτεινόμενη θέση υπάρχει και άλλο περίπτερο,
καθώς και ομοειδή καταστήματα. Ενώ πρότεινε στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος να
αναζητήσουν μια άλλη θέση περιμετρικά της πόλης που να μη δημιουργεί προβλήματα για τη μετατόπιση
του εν λόγω περιπτέρου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του
Ν.1416/84, σε συνδυασμό του άρθρου 1 παρ.10 του Ν.3648/2008, έχοντας υπόψη και την εισήγηση της
υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη μη μεταφορά του περιπτέρου του Ντεντέ Αμπτουραχήμ από την
οδό Ισιδώρου 4 στην πλατεία Ελευθερίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.1416/84, σε
συνδυασμό του άρθρου 1 παρ.10 του Ν.3648/2008
………………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν
υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 15-4-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Γκούμα Δέσποινα

