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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
22ας Αυγούστου 2013.
Αριθ. Απόφασης 56

΄΄

Περίληψη
Τοποθέτηση
φωτεινού
σταυρού
φαρμακείου
σε
στύλο
στην
οδό
Καπνεργατών 30 ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 22 Αυγούστου 2013, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.47531/19-8-2013 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. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
1. Φωτιάδης Νικόλαος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
6. Κυριακίδης Αλξ/ρος
3. Βασιλούδης Ηλίας
7. Ξυνίδης Αθανάσιος
4. Ηλιάδης Θωμάς
8. Φανουράκης Μανώλης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κος Κολλάρος Γεώργιος. Επίσης παραβρέθηκαν
καταστηματάρχες και αντιπρόσωποι των καταστημάτων των θεμάτων 3, 4 και 5 της ημερήσιας
διάταξης που αφορούν προσωρινές ανακλήσεις αδειών λειτουργίας καταστημάτων, οι οποίοι
αποχώρησαν μετά τη συζήτηση των θεμάτων που τους αφορούσαν.
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.903/43179/26-7-2013 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: «Τοποθέτηση φωτεινού σταυρού φαρμακείου σε στύλο στην οδό Καπνεργατών».
‘’σας γνωρίζουμε ότι με την 25582/30-5-2013 αίτηση της η Λαρίσα Τερσενίδου ζητά την άδεια
για τοποθέτηση φωτεινού σταυρού φαρμακείου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Καπνεργατών 30, σε
στύλο επίσης οδού Καπνεργατών.
Η αίτηση της συνοδεύεται από:
• Σχέδιο υπογεγραμμένο από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό που παραπέμπει στο ακίνδυνο της κατασκευής,
επειδή η λειτουργία της θα εξαρτάται από το δίκτυο παροχής ρεύματος, μακριά από την όψη του
καταστήματος.
• Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί της ασφάλειας, του ακίνδυνου, της αντοχής της κατασκευής,
αλλά και της αποκατάστασης των ζημιών που μπορεί να προκύψουν στο πεζοδρόμιο κατά την
τοποθέτηση του σταυρού.
• Τοπογραφικό σκαρίφημα και φωτογραφία της προτεινόμενης θέσης.
Επί αυτών σας επισημαίνουμε:
• Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.2 περτ.β του Ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων
και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», απαγορεύεται: «Η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές
ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή
καταστημάτων. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για καταστήματα που πωλούν είδη ή
παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, η
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τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων μπορεί να επιτραπεί, μετά από προηγούμενη άδεια του
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7».
• Κατά το άρθρο 7 ΄΄Παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς΄΄ του Ν.2946/2001: «Με αποφάσεις του Δημοτικού ή του
Κοινοτικού Συμβουλίου ή του γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, όσον αφορά χώρους της παρ.4 του
άρθρου 3, μπορεί να παραχωρείται η χρήση χώρων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3, χωρίς
αντάλλαγμα, σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, για την προβολή
δραστηριοτήτων και μηνυμάτων τους. Για την προβολή αυτή, δεν οφείλεται τέλος διαφήμισης».
Επειδή το φαρμακείο αποτελεί κατάστημα που παρέχει υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, και η
προβλεπόμενη ενδεικτική πινακίδα, που θα τοποθετηθεί κάθετα στην πρόσοψη του κτηρίου δεν είναι
επαρκώς ορατή στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά κατά τις ημέρες και ώρες που το φαρμακείο εφημερεύει.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1.Β.ν)
του Ν.3852/10, την έκδοση άδεια τοποθέτησης φωτεινού σταυρού του φαρμακείου της κας Λαρίσας
Ταρσενίδου, στην οδό καπνεργατών 30, με υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας ούτως ώστε να μην
επηρεάζει την οδική κυκλοφορία, ούτε τη διέλευση πεζών.΄΄
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της 1) το
άρθρο 73 παρ.1 περίπτωση Β.ν) του Ν.3852/10 και 2) την εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα
σχετικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει το αίτημα της φαρμακοποιού κας Λαρίσας Ταρσενίδου για την έκδοση άδειας
τοποθέτησης φωτεινού σταυρού σε στύλο στην οδό Καπνεργατών 30 , διότι το φαρμακείο
βρίσκεται επί της Καπνεργατών και είναι ορατό και από το δρόμο και από τους πεζούς.
…………………...…………………………………………………………………………………………….
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 56/2013.
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 22-8-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

