ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 11ης Ιουλίου 2013.
Αριθ. απόφασης 89

Περίληψη

« Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη μεταφορά

του περιπτέρου από την οδό Μιαούλη 1».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Ζωγράφου Ηρακλή, αριθ.
πρωτ. 38646/08-07-2013, 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 11 μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, δηλαδή:
Παρόντες
1. Ζωγράφος Ηρακλής
2. Χαρισιάδου Μαριάνθη
3. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος
4. Μαδεμλής Ηλίας
5. Γκαγκώνη Μαρία
6. Χιντ Ονούρ
7. Χοτζούδη Νίκη
8. Δαδαλιάρης Ιωάννης

Απόντες
1. Γιασάρ Ογλού Ταϊφούρ
2 .Αρβανιτίδου Ευφροσύνη
3. Παπάζογλου Ειρήνη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το αριθ. πρωτ.3684302/07//2013 έγγραφο του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με το οποίο διαβιβάζεται η υπ
.αριθ. 16440-10/4/2013 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης έργων της Δ/νσης
Τεχνικών υπηρεσιών -η οποία έχει ως εξής:
Σας αναφέρω ότι με την υπ. αριθ. 17/29-3-2011 απόφαση της η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής είχε εισηγηθεί τη
μεταφορά του περιπτέρου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στην θέση Β΄ (ανατολικά των καταστημάτων του
Δ. Ξάνθης.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στις 11/4/2011 με το με αριθμό 6 Πρακτικό του , ανέλαβε την
συζήτηση για την μεταφορά του περιπτέρου προκειμένου η Δ.Τ.Υ. να ξανακάνει τον απαραίτητο έλεγχο για
την μετατόπιση.
Η υπηρεσία μας, μετά από αυτοψία όπως φαίνεται και στην συνημμένη τεχνική έκθεση, διαπίστωσε τα
παρακάτω:
1. Στο απέναντι πεζοδρόμιο επί της οδού Π. Τσαλδάρη , εκατέρωθεν των καταστημάτων του Δήμου Ξάνθης,
υπάρχουν δύο θέσεις όπου θα μπορούσε να μεταφερθεί. Μια δυτικά των καταστημάτων (θέση Α΄) όπου το
πεζοδρόμιο έχει πλάτος 4,80 m (φωτ.4) και μία ανατολικά των καταστημάτων του Δήμου Ξάνθης (θέση Β)
όπου το πλάτος του πεζοδρομίου είναι κυμαινόμενο από 3,80 -4,40 m (φωτ. 5-6).
2.Οι προτεινόμενες θέσεις Α (δυτικά των καταστημάτων ) και Β (ανατολικά των καταστημάτων)
παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σε σχέση με την υφιστάμενη θέση εξαιτίας του μεγαλύτερου πλάτους του
πεζοδρομίου αφήνοντας έτσι μεγαλύτερο διάδρομο κίνησης των πεζών.(συνημμένο σκαρίφημα) δεν
αποκρύπτουν καταστήματα..
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι :
1. σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του Κ.Ο.Κ., Απαγορεύεται η, εκατέρωθεν του οδοστρώματος
των αυτοκινητοδρόμων ,στάθμευση οχημάτων και η εγκατάσταση υπαίθριων μικροκαταστημάτων ή κινητών
και ακίνητων καντινών για την πώληση διάφορων ειδών. Στο λοιπό οδικό δίκτυο είναι δυνατή η εγκατάσταση
των ανωτέρω, μετά από άδεια των αρμόδιων για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρχών ,που χορηγείται
μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους αρμόδιων υπηρεσιών της Τροχαίας η οποία σύμφωνα με το
από 2501/10/589-α/18-2-2013 ‘έγγραφο της κρίνει κατάλληλες τις δύο προτεινόμενες θέσεις για την
μεταφορά του περιπτέρου.

2 σύμφωνα με τον Νόμο 3648/2008 Άρθρο 6 παράγραφος 2:Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν
αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτου μετατοπίσεως τούτου , η
σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου ,καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη
μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του οπίου γίνεται η μετατόπιση.
Από τα παραπάνω η υπηρεσία προτείνει την μεταφορά του περιπτέρου στην θέση Α’ γιατί απομένει
περισσότερος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο δημοτικό συμβούλιο ,σύμφωνα με το Νόμο 3684/2008 την λήψη της
σχετικής απόφασης .
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται στην εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα άρθρα 83 παρ.1 περ. γ και 84παρ.2 του
Ν.3852/10, την μεταφορά του περιπτέρου της Μαγιοπούλου Ευστρατίας , από την οδό Μιαούλη 1, στο
απέναντι πεζοδρόμιο επί της οδού Π. Τσαλδάρη στην θέση Α σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, διότι απομένει περισσότερος ελεύθερος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
Επίσης θα πρέπει να δεχθεί ιδιαίτερη φροντίδα στην αποκατάσταση του πεζοδρομίου μετά την μεταφορά.
…………………………………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2013.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ηρακλής Ζωγράφος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-7-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

