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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της
21ης Οκτωβρίου 2014.

Αριθ. Απόφασης 100

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο – Παραμονή
και διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 21 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και
ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.54522/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου
Ξάνθης) Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου, 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 :
Παρόντες
Απόντες
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (πρόεδρος)
1. Χασάν Ογλού Φερτούν
2. Γουναρίδης Στυλιανός
3. Ηλιάδης Θωμάς
4. Καρά Αχμέτ
5. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
6. Λύρατζης Πασχάλης
7. Μούρκας Χρήστος
8. Μπένης Δημήτριος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Τριανταφυλλίδης Κων/νος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Τσέπελης Εμμανουήλ δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
3. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
4. Μανά Αικατερίνη ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Αβραμίδης Χαράλαμπος ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Λάππας Ιωάννης ως εισηγητής χωρίς ψήφο
7. Παπαδοπούλου Αραβέλα ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
8. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
9. Κρασούλης Ηλίας, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
10. Εκπρόσωπος για το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης κος Απ.Πολυμένης
11. Εκπρόσωπος για το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
12. Οι μελετητές του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Χρήστος Τριγκώνης και Παναγιώτης
Σκαρλάτος
13. Οι μελετητές του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Δόσιου Μαρία, Λαλικίδου Σοφία και
Αργύρης Πλέσιος
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και κάλεσε την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κα Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου, η
ο

οποία παραβρέθηκε για τη συζήτηση του εν λόγω θέματος, να αναπτύξει το 2 θέμα της ημερήσιας
διάταξης, η οποία έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ.118/26-9-2014 απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού
εισηγήθηκε το εκτός θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. πρωτ.51193/26-092014 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων ΣΧΕΤΙΚΑ:
ΣΧΕΤ:
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Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄14-4-2014)
Τις διατάξεις της Εγκ. 38/06-06-2014 Υπουργείου Εσωτερικών
Σύμφωνα με την παρ. 1 της ανωτέρω εγκυκλίου καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τον
καθορισμό του αριθμού και τη χωροθέτηση των περιπτέρων, η οποία είναι η ακόλουθη:
«Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις περιπτέρων και αποτυπώνονται σε
τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου,
ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος του. Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων
καθώς και η αναλογία παραχώρησης των θέσεων (70%-30%) όπως αναλύεται κατωτέρω, αφορά τόσο σε
νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής
κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Παράλληλα, απαιτείται γνώμη της οικείας
αστυνομικής αρχής για την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών
και των οχημάτων. Σημειώνεται ότι αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το δημοτικό συμβούλιο ως
προς τον καθορισμό των θέσεων.
Η απόφαση χωροθέτησης των νέων περιπτέρων αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου.
Προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσει σε καθορισμό των θέσεων, οφείλει να
λάβει υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της κοινής χρήσης, της
δημόσιας κυκλοφορίας, της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των
δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και της αισθητικής και λειτουργικής
φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος. Ομοίως, οι ανωτέρω προϋποθέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά
την εκπόνηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στην παράγραφο
3, για τον καθορισμό των προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης κουβουκλίων περιπτέρων, ανάλογα
βεβαίως και με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Σημειώνεται ότι με την παρ. 13 του άρθρου 76, η υπ΄ αριθμ.
Φ.443531/24/3030/1969 (Β’ 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων
Έργων, «περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» καταργείται.»
Σύμφωνα με την παρ. 1Γ της ανωτέρω εγκυκλίου καθορίζονται τα εξής:
«Εφεξής δεν νοείται η έννοια του “σχολάζοντος” περιπτέρου αλλά του “κενωθέντος”. Κατά την
πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα.
Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση
του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή
τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα
διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως
άνω διαδικασία.»
Το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. έχουν γνωμοδοτήσει
θετικά ενώ εκκρεμεί η γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ.
Κατόπιν των παραπάνω παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Συμβούλιο σας την έκδοση γνώμης, με την
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της ΕΠΑΕ, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη διατήρηση
στην υφιστάμενη θέση ή την απομάκρυνση των παρακάτω δύο (2) κενωθέντων περιπτέρων:
α. περίπτερο επί της οδού Μιχ.Βόγδου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου Ξάνθης)
β. περίπτερο επί των οδών Βελισσαρίου & Κλεμανσώ (πλατεία Ι.Ν. Αγ.Νικολάου)
Τέλος η 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη για την παραμονή και τη διατήρηση στην υφιστάμενη θέση των δύο (2)
κενωθέντων περιπτέρων: α. περίπτερο επί της οδού Μιχ.Βόγδου (έμπροσθεν Δικαστικού Μεγάρου Ξάνθης) και
β. περίπτερο επί των οδών Βελισσαρίου & Κλεμανσώ (πλατεία Ι.Ν. Αγ.Νικολάου) με την προϋπόθεση της
σύμφωνης γνώμης της ΕΠΑΕ, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής .
Υπέρ της εισήγησης σχετικά με τη διατήρηση στην υφιστάμενη θέση περιπτέρων ψήφισαν οι τοπικοί
σύμβουλοι Αμέτ Ογλού Χασάν, Αμπεδήν Ογλού Εμρουλλάχ, Ασλανίδη Γιάννα, Βράνιας Δημήτριος,
Γαβριηλίδου Μαρία, Κιαμήλ Ογλού Σελαμή, Σταυράκη Δάφνη, Χοτζούδη Νίκη, Ψωμάς Γεώργιος,
Τσετινές Στυλιανός.
Κατά της εισήγησης σχετικά με τη διατήρηση στην υφιστάμενη θέση περιπτέρων ψήφισε η τοπική σύμβουλος,,
Μεϊμαρίδου Χρυσούλα λόγω ότι ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα και δεν ήταν έτοιμη να το εξετάσει. ΄΄
Ο εισηγητής της αρμόδιας υπηρεσίας είπε ότι η ΕΠΑΕ γνωμοδότησε θετικά για την
καταλληλότητα των θέσεων των εν λόγω περιπτέρων, έτσι όπως προτείνονται από την υπηρεσία και
κατέθεσε το πρακτικό στην Επιτροπή.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της:
1. τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄14-4-2014)
2. τις διατάξεις της Εγκ. 38/06-06-2014 Υπουργείου Εσωτερικών
3. Το αρίθ.13/29-9-2014 πρακτικό της ΕΠΑΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραμονή και τη διατήρηση στην υφιστάμενη θέση των
δύο (2) παρακάτω κενωθέντων περιπτέρων : α. περίπτερο επί της οδού Μιχ.Βόγδου (έμπροσθεν
Δικαστικού Μεγάρου Ξάνθης) και β. περίπτερο επί των οδών Βελισσαρίου & Κλεμανσώ (πλατεία Ι.Ν.
Αγ.Νικολάου).
.………………...……………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 21-10-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

