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Από το αριθ.8/31-3-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 42

Περίληψη
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης, στην Επιτροπή
καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου
καταλλήλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο

Στην Ξάνθη, σήμερα 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική, διά περιφοράς
συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.8776/27-3-2020 έγγραφη
πρόσκληση τού προέδρου Ιωάννη Μπούτου και υπό την προεδρία τού ιδίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την
αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της
ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 39
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
21. Μπαντάκ Σιαμπάν
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
22. Μπεκήρ Ογλού Σουά
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
23. Παπά Σοφία
4. Ασκαρίδης Ηλίας
24. Παπαδάκης Θεοφάνης
5. Βογιατζής Κωνσταντίνος
25. Παπαδόπουλος Βασίλειος
6. Γεωργιάδης Δημοσθένης
26. Παπαδόπουλος Κυριάκος
7. Γουναρίδης Στυλιανός
27. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
8. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
28. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
29. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ελευθεριάδης Απόστολος
30. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ζερενίδης Ιωάννης
31. Σταυρακάρας Παναγιώτης
12. Ηλιάδης Θωμάς
32. Ταρενίδης Παναγιώτης
13. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
33. Τοπ Σινάν
14. Ιγιαννίδης Στέφανος
34. Τσακιρίδης Αφεντούλης
15. Καλογερής Γεώργιος
35. Τσαρεκτσή Τζενάν
16. Καμαρίδης Ιπποκράτης
36. Φανουράκης Εμμανουήλ
17. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
37. Χαριτωνίδου Ειρήνη
18. Καφφετζής Κωνσταντίνος
38. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
19. Λύρατζης Πασχάλης
39. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
20. Μελισσόπουλος Σάββας
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπανίδης Μιχαήλ
2. Χασάν Ογλού Φερτούν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης
Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της διά περιφοράς συνεδρίασης, του Δημοτικού
Συμβουλίου, έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.7274/6-32020 εισήγηση, του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρο 18, παρ. 6 του Ν. 3467/2006 «Θέματα Σχολικής Στέγης
και Μαθητικών Κατασκηνώσεων», σύμφωνα με τις οποίες: «Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εισταίδευσης
συγκροτεί Επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και
χώρων μετά κτηρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας. Η Επιτροπή αποτελείται από τους: α)
Τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, ανάλογα με την προβλεπόμενη
χρήση του υπό εξέταση ακινήτου, ως Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο
Διευθυντής της άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης. β) Έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή
τοπογράφο μηχανικό του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. γ) Έναν εκπρόσωπο του οικείου
δήμου ή κοινότητας με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. δ) Έναν εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας
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του νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. ε) Έναν εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής
Υπηρεσίας του νομού με τον αναπληρωτή του, ως μέλος», 2. Τις διατάξεις του άρθρο 65, παρ.1 του Ν.
3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες: «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν
το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου
του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 3. Τις διατάξεις του άρθρο 94,
παρ. 4, περίπτωση 14 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες: «4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ' («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού») προστίθενται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες: «14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της
αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να
χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρο 8, παρ.12 του Ν.
4071/2012: «12. Η παρ. 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94 του ν. 3852 αντικαθίσταται ως εξής: «14. Η
συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και
επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίμηση της αξίας του
οικοπέδου γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 186 του v. 3463/2006» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρο 44 του N. 4257/2014: «Στη διάταξη της παρ. 4 περίπτωση 14 του άρθρου 94 του v. 3852/2010
(Α' 82) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ανωτέρω ισχύουν και για μισθώσεις κτηρίων προς στέγαση
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Δήμους. Σχετικές αποφάσεις
συγκρότησης της επιτροπής καταλληλότητας για μίσθωση σχολικών ακινήτων που εκδόθηκαν μετά έναρξη
ισχύος του v. 3852/2010 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είτε από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης είτε από τον Δήμαρχο, θεωρούνται νόμιμες.» 4. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. ζ, του ΟΕΥ
Δήμου Ξάνθης (ΦΕΚ 1419/τ. β'/126-2013), σύμφωνα με τις οποίες: ζ) Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας και
Δια Βίου Μάθησης: Αρμοδιότητες Παιδείας: (β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας
και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου
κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 5. την με αρθμ. πρωτ. 5062/18-2-2020 αναφορά του
αναπληρωτή προϊσταμένου της διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, K. Ζολώτα Αργύρη.
Εισηγούμαι τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης με τον
αναπληρωτή του, ο οποίος θα μετέχει στην επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την
ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως
διδακτήριο, ως μέλος».
Ο Δήμαρχος Ξάνθης, με το από 30-3-2020 έγγραφό του, προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.1 του άρθρου 6 τουΝ.4623/2019 και της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν.4647/2019, ως εκπρόσωπο του
Δήμου στην εν θέματι επιτροπή, τον Δημοτικό Σύμβουλο Μπεκήρ Ογλού Σουά με αναπληρωτή τον
Δημοτικό Σύμβουλο Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Στέφανος
Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης, Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός
Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους:
«ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ, για την συγκρότηση της επιτροπής, ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τα προτεινόμενα ή
οριζόμενα ονόματα ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ως τακτικό μέλος τον κ.
Παπαδάκη Θεοφάνη, με αναπληρωματικό του μέλος την κ. Παπαϊωάννου Αριάνα».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη
Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού
σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «ΚΑΤΑ ως προς την εισήγηση και ως προς τα
άτομα που προτείνετε. Προτείνουμε και ψηφίζουμε ως τακτικό μέλος τον κ. Παπαδάκη Θεοφάνη και ως
αναπληρωματικό μέλος την κ. Παπαϊωάννου Αριάνα»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφετζής, σύμφωνα
με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «ΚΑΤΑ ως προς την πρόταση του Δημάρχου στην
εισήγηση ως προς τα άτομα, προτείνουμε και ψηφίζουμε ως τακτικό μέλος τον κ. Παπαδάκη Θεοφάνη και
ως αναπληρωματικό μέλος την κ. Παπαϊωάννου Αριάνα».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης,
Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Αφεντούλης Τσακιρίδης, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή
τους: «Κατά της εισήγησης, με τη λογική των πολλαπλών ρόλων κατανεμημένων σε λίγα άτομα».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Γεώργιος Χατζηθεδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου και
Νικόλαος Ανταμπούφης, με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «Προτείνουμε και ψηφίζουμε
ως τακτικό μέλος τον κ. Παπαδάκη Θεοφάνη και ως αναπληρωματικό μέλος την κ. Παπαϊωάννου Βασιλική
Ανδρονίκη»
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Ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Βογιατζής, σύμφωνα με την από 31-3-2020 ηλεκτρονική
δήλωσή του, ψηφίζει Λευκό.
Τέλος ο Πρόεδρος, μετά την γνωστοποίηση τής δεσμευτικής, γραπτής υπόδειξης του Δημάρχου,
κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση και τις
διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ’ αυτές, καθώς και τις διατάξεις : α) της παρ. 1 του άρθρου 6 του
Ν. 4623/2019 και β) της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει, κατά τη δεσμευτική υπόδειξη του Δημάρχου, ως εκπρόσωπο του Δήμου Ξάνθης, τον δημοτικό
σύμβουλο Σουά Μπεκήρ Ογλού με αναπληρωτή τον Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, στην Επιτροπή
καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά
κτιρίου καταλλήλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
Υπέρ του ορισμού, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Εμμανουήλ
Φανουράκης, Απόστολος Ελευθεριάδης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Ηλίας Ασκαρίδης, Σουά Μπεκήρ
Ογλού, Σιαμπάν Μπαντάκ, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Ιωάννης Ζερενίδης,
Ιωάννης Μπούτος.
Κατά του ορισμού, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης,
Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά
Κωνσταντίνος Καφετζής, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου Νικόλαος
Ανταμπούφης Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου,
Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής και Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού, Ιωάννης
Παπαχρόνης, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Αφεντούλης
Τσακιρίδης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
…………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ιωάννης Μπούτος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία Άννα

