ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.13/1-6-2020 πρακτικό τακτικής, διά περιφοράς, συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου
Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 63

Περίληψη
Μη έγκριση χρήσης τουριστικού καταλύματος με σκοπό την
προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του
COVID 19

Στην Ξάνθη, σήμερα 1 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 17:00 – 19:00 ώρα λήξης, συνήλθε
σε τακτική, διά περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ.12092/28-5-2020 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», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/3328229-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις
προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπούτος Ιωάννης
19. Μελισσόπουλος Σάββας
2. Αμβροσιάδης Παναγιώτης
20. Μπαντάκ Σιαμπάν
3. Ασκαρίδης Ηλίας
21. Μπεκήρ Ογλού Σουά
4. Βογιατζής Κωνσταντίνος
22. Παπά Σοφία
5. Γεωργιάδης Δημοσθένης
23. Παπαδάκης Θεοφάνης
6. Γουναρίδης Στυλιανός
24. Παπαδόπουλος Βασίλειος
7. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
25. Παπαδόπουλος Κυριάκος
8. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
26. Παπαχρόνης Ιωάννης
9. Ελευθεριάδης Απόστολος
27. Παυλίδου Ελισάβετ
10. Ζερενίδης Ιωάννης
28. Σαββίδης Ματθαίος
11. Ηλιάδης Θωμάς
29. Σπανίδης Μιχαήλ
12. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
30. Σταυρακάρας Παναγιώτης
13. Ιγιαννίδης Στέφανος
31. Ταρενίδης Παναγιώτης
14. Καλογερής Γεώργιος
32. Τοπ Σινάν
15. Καμαρίδης Ιπποκράτης
33. Τσακιρίδης Αφεντούλης
16. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
34. Τσαρεκτσή Τζενάν
17. Καφφετζής Κωνσταντίνος
35. Φανουράκης Εμμανουήλ
18. Λύρατζης Πασχάλης
36. Χαριτωνίδου Ειρήνη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
2. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
5. Χασάν Ογλού Φερτούν
3. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση)
Στη συνεδρίαση 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 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.9810/244-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 25 της Π.Ν.Π. της 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/13-04-2020τ. Α’) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» όπου ορίζεται ότι: «…Προσωρινές δομές φιλοξενίας αστέγων και
άλλων ευάλωτων ομάδων…» «…1. Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων και τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και
οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν
προσωρινές δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ΄ αρ. Δ23/οικ.19061-1457/2016 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1336), καθώς και υπνωτήρια σύμφωνα με το άρθρο 6 της ιδίας κοινής
υπουργικής απόφασης. 2. Οι δομές της παρ. 1 λειτουργούν βάσει Κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει όλα
τα επιμέρους θέματα αναφορικά με τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 4

της υπ΄ αρ. Δ23/οικ.19061- 1457/2016 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του οικείου δημάρχου
ορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δομής, καθώς και οι αναπληρωτές τους. Κατά
παρέκκλιση του τρίτου εδαφίου του άρθρου 7 της προρρηθείσας κοινής υπουργικής απόφασης, για δομές
που φιλοξενούν αποκλειστικά ενεργούς χρήστες, η δυναμικότητα καθορίζεται από τον φορέα λειτουργίας. 3.
Οι φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 δύνανται, με απόφαση του διοικητή ή του νόμιμου εκπροσώπου
τους, να μετακινούν επικουρικό ή/και μόνιμο προσωπικό εντός της οικείας υγειονομικής περιφέρειας,
προκειμένου να στελεχωθούν και να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας τόσο των δομών φιλοξενίας όσο και
των δομών/υπηρεσιών τους και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. 4. Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η
λειτουργία των δομών της παρ. 1, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή διαμονή αστέγων και
άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου,
τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με τις υπ΄ αρ.
5052/24.3.2020 (Β΄ 1018) και 5248/27.3.2020 (Β΄ 1073) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου δήμου
μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων
συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης…»
Ο Δήμος Ξάνθης δεν διαθέτει μόνιμη δομή φιλοξενίας αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων,
συνεπώς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω παρ. 4 δύναται να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό
τουριστικό κατάλυμα, του οποίου η συνέχιση της λειτουργίας έχει αποφασισθεί με τις σχετικές αποφάσεις
του Υπουργού Τουρισμού.
Εισηγούμαι θετικά για τη λήψη απόφασης για τη χρήση του μοναδικού τουριστικού καταλύματος
που συνεχίζει να λειτουργεί στην Ξάνθη κατόπιν των υπ’ αριθ. 5052/24-03-2020 (ΦΕΚ Β’ 1018):
«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας και ειδικοί όροι» και 5890/2020 (ΦΕΚ 1295 Β’/10-04-2020): «Τροποποίηση της αριθ. 5052/2403-2020 Απόφασης του Υπουργού Τουρισμού» Αποφάσεων του Υπουργού Τουρισμού και συγκεκριμένα
του ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΞΑΝΘΗ», στην οδό Λευκίππου 14, με σκοπό την προσωρινή διαμονή
αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία
των ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της Π.Ν.Π. της 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/1304-2020- τ. Α’) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» .
Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας θα ανατεθεί από το αρμόδιο όργανο του δήμου μας μέσω
διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων
για την παροχή υπηρεσιών στέγασης».
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 1-6-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους,
καταψηφίζουν, διότι: «δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα από την έναρξη διαχείρισης της πανδημίας COVID-19
καμία συγκεκριμένη ανάγκη με σκοπό την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID 19 ούτε υπάρχει σχετική αναφορά στην
εισήγηση».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη
Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Καλογερής, σύμφωνα με την από 1-62020 ηλεκτρονική δήλωσή τους: «με το σκεπτικό ότι προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων
ομάδων λόγω του COVIT 19 έχει ήδη εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση για το συγκεκριμένο έργο και με
ημερομηνία 30-4-2020. Η σημερινή απόφαση λοιπόν αφορά στη συνέχιση και στη νομιμοποίηση της
προηγούμενης απόφασης; Επίσης, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν διεξαχθεί δημοτικά
συμβούλια (δια περιφοράς), στα οποία θα έπρεπε να εισάγονται προς συζήτηση παρόμοια κατεπείγοντα
θέματα, θα έπρεπε δηλαδή να εγκρίνονται και να αποφασίζονται τέτοιες δράσεις, εκ των προτέρων όμως και
όχι εκ των υστέρων».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλη Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, σύμφωνα με την από 1-6-2020
ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν διότι: «α) στη δια της περιφοράς συνεδρίαση, σε αντίθεση με την
τηλεδιάσκεψη, δε δίδεται η δυνατότητα συζήτησης και κατά συνέπεια η ευκαιρία σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους να υποβάλλουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν με αποτέλεσμα να εξαχθούν τα βέλτιστα και
ουσιώδη συμπεράσματα, β) δεν είναι γνωστός ο αριθμός των ωφελούμενων, γ) η εισήγηση είναι
λανθασμένη ως προς το ότι και άλλα πιθανώς καταλληλότερα καταλύματα είναι πλέον διαθέσιμα από
σήμερα, 1η Ιουνίου 2020 βάσει των κείμενων διατάξεων και δ) θα μπορούσε το θέμα να είχε εισαχθεί σε
προγενέστερη Συνεδρίαση ΔΣ».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά και Κωνσταντίνος Καφφετζής,
σύμφωνα με την από 1-6-2020 ηλεκτρονική δήλωσή τους, καταψηφίζουν «με το σκεπτικό ότι προσωρινή
διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων λόγω του COVIT 19 έχει ήδη εκτελεστεί με πράξη
απευθείας ανάθεσης για το συγκεκριμένο έργο και με ημερομηνία 30-4-2020. Άρα η σημερινή απόφαση σε
τι αφορά; Στη νομιμοποίηση της απευθείας ανάθεσης; Επίσης όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν

διεξαχθεί δημοτικά συμβούλια (δια περιφοράς) στα οποία θα έπρεπε να συζητούνται παρόμοια κατεπείγοντα
θέματα, θα έπρεπε δηλαδή να εγκρίνονται και να αποφασίζονται τέτοιες δράσεις, εκ των προτέρων όμως και
όχι εκ των υστέρων».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μη έγκριση χρήσης του μοναδικού τουριστικού καταλύματος που συνεχίζει να λειτουργεί στην
Ξάνθη κατόπιν των υπ’ αριθ. 5052/24-03-2020 (ΦΕΚ Β’ 1018): «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων
κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι» και 5890/2020
(ΦΕΚ 1295 Β’/10-04-2020): «Τροποποίηση της αριθ. 5052/24-03-2020 Απόφασης του Υπουργού
Τουρισμού» Αποφάσεων του Υπουργού Τουρισμού και συγκεκριμένα του ξενοδοχείου με την επωνυμία
«ΞΑΝΘΗ», στην οδό Λευκίππου 14, με σκοπό την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία των ευάλωτων ομάδων και τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 της Π.Ν.Π. της 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/13-04-2020- τ. Α’) «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις
Κατά της εισήγησης, ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Κυριάκος
Παπαδόπουλος, Στέφανος Ιγιαννίδης, Παναγιώτης Ταρενίδης, Ματθαίος Σαββίδης, Θωμάς Ηλιάδης,
Ελισάβετ Παυλίδου, Στυλιανός Γουναρίδης και Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Σάββας Μελισσόπουλος,
Παναγιώτης Σταυρακάρας, Σινάν Τοπ, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Θεοφάνης Παπαδάκης, Τζενάν Τσαρεκτσή,
Γεώργιος Καλογερής, Ιωάννης Παπαχρόνης, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Διαφωνίδης,
Αφεντούλης Τσακιρίδης, Βασίλειο Παπαδόπουλος και Μιχαήλ Σπανίδης, Πασχάλης Λύρατζης, Σοφία Παπά
και Κωνσταντίνος Καφφετζής, 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 3-6-2020
Με εντολή Δημάρχου
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Ανδρέου Μαρία Άννα
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