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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
26ης Ιουλίου 2013.
Αριθ. Απόφασης 51

Περίληψη
΄΄ Μεταφορά του περιπτέρου από την οδό
Μιαούλη 1 ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 26 Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.41763/22-7-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
(Δημάρχου Ξάνθης) Στυλιανίδη Μιχαήλ, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Απόντες
Παρόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος) 5. Μούρκας ΖΧρήστος
1. Ξυνίδης Αθανάσιος
2. Βασιλούδης Ηλίας
6. Τοπ Ισμέτ
3. Ηλιάδης Θωμάς
7. Φανουράκης Μανώλης
4. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
8. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων κοι Πούλιος Χρίστος και
Κολλάρος Γεώργιος. Παραβρέθηκε επίσης εκπρόσωπος των μελετητών του πρώτου θέματος κος
Γώγος Πασχάλης. Μετά τη συζήτηση του πρώτου θέματος αποχώρησαν οι κοι Πούλιος Χρίστος
και Γώγος Πασχάλης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
ο

Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της
Επιτροπής την αριθ.πρωτ.16440/10-4-2013 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, η
οποία έχει ως εξής:
΄΄ ΑΝΑΦΟΡΑ : Του Τερζόγλου Μελέτη, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων της
Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ξάνθης’’
ΘΕΜΑ: Μεταφορά του περιπτέρου από την οδό Μιαούλη 1
Σας αναφέρω ότι με τη με αρ.17/29-3-2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είχε
εισηγηθεί τη μεταφορά του περιπτέρου στο δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης στη θέση Β’ (ανατολικά των
καταστημάτων του Δ.Ξάνθης).
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στις 11-4-2011 με το αριθμό 6 Πρακτικό του,
ανέβαλε την συζήτηση για τη μεταφορά του περιπτέρου προκειμένου η Δ.Τ.Υ. να ξανακάνει τον
απαραίτητο έλεγχο για την μετατόπιση. Η υπηρεσία μας, μετά από την 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. Μία δυτικά των
καταστημάτων (θέση Α’) όπου το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 4,80m (φωτ.4) και μία ανατολικά των
καταστημάτων του Δήμου Ξάνθης (θέση Β’) όπου το πλάτος του πεζοδρομίου είναι κυμαινόμενο
από 3,80-4,40m (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. Επιπλέον,
οι προτεινόμενες θέσεις (συνημμένο σκαρίφημα), δεν αποκρύπτουν καταστήματα.
Επίσης σας γνωρίζουμε:
1. σύμφωνα με την παρ.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 ακινήτων καντινών για την πώληση διαφόρων 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 2501/10/589α/18-2-20132 έγγραφό της κρίνει κατάλληλες και τυις δύο προτεινόμενες θέσεις για τη
μεταφορά του περιπτέρου.
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2. σύμφωνα με το Νόμο 3648/2008 άρθρο 6 παράγραφος 2: Σε περίπτωση μετατοπίσεως
περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση
αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας
περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’
ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.
Από τα παραπάνω η υπηρεσία προτείνει την μεταφορά του περιπτέρου στην θέση Α’ γιατί απομένει
περισσότερος ελεύθερος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο 3648/2008 τη λήψη της
σχετικής απόφασης.’’
Επίσης ανέφερε στην επιτροπή ότι με το αριθ.πρωτ.17703/16-4-2013 έγγραφο ζητήθηκε
από το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης να καταθέσει πρόταση επί του θέματος. Με την
αριθ.49/26-4-2013 απόφασή της η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης ανέβαλε το θέμα προκειμένου να
καταθέσει εγγράφως τη γνώμη του ο περιπτερούχος. Ο περιπτερούχος κατέθεσε την από 1-72013 απάντηση – καταγγελία υποστηρίζοντας ότι απομένει ελεύθερος χώρος ενός μέτρου στο
πεζοδρόμιο για την διέλευση των πεζών και καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τρία περίπτερα που
δημιουργούν κινδύνους και προβλήματα για τους πεζούς. Τελικά η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης
με την αριθ.89/11-7-2013 απόφασή της εισηγείται στην ΕΠΖ την μετακίνηση του περιπτέρου από
την 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.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη : 1)την
αριθ.πρωτ.16440/10-4-2013 εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά, 2) τις αριθ 49 και
89/2013 αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 3) την από 1-7-2013 καταγγελία του
περιπτερούχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μετακίνηση του περιπτέρου από την 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. Το περίπτερο θα μετακινηθεί εντός τριμήνου από τη σχετική απόφαση
που θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο.
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51/2013.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.

Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Υπογραφή)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα Μέλη
(Ακολουθούν
υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-7-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

