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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 6ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 8ης Μαΐου 2014.

Αριθ. Απόφασης 46

Περίληψη
΄΄ Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον
καθορισμό ή μη των θέσεων δύο περιπτέρων΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 8 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.24365/6-5-2014 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
εννέα (9) μέλη δηλαδή :
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (πρόεδρος)
1. Φανουράκης Μανώλης
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
3. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
6. Καραγιαννίδου Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)
7. Κυριακίδης Αλεξ/ρος
8. Ξυνίδης Αθανάσιος
9. Φωτιάδης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι, οι παρακάτω:
1. Κολλάρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος, χωρίς ψήφο
2. Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κος Ι.Λάμπρου
3. Ασηξαρίδου Παρθένα , ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
4. Μανά Αικατερίνη, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
5. Μελέτης Τερζόγλου, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
6. Αβραμίδης Χαράλαμπος, ως εισηγητής χωρίς ψήφο
7. Παπαδοπούλου Αραβέλα, ως εισηγήτρια χωρίς ψήφο
8. Εκπρόσωποι του 6ου και 9ου θέματος και του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Κοκκίνου Περιστέρα
υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος Στυλιανίδης Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
ο
Ζωής και κάλεσε τον εισηγητή να αναπτύξει το 4 θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος έθεσε
υπόψη της Επιτροπής την αριθ.πρωτ.24372/6-5-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου,
η οποία έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτρια: Π.Κοκκίνου – υπάλληλος του Τμήματος εσόδων & Ταμείου
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Η περίπτ. 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α')
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4257/14.
2. Η αριθ.50/45256/30-11-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΄΄ Εφαρμογή διατάξεων της
υποπαραγράφου ΣΤ.2 Της παρ του Ν.4093/12΄΄.
3. Το από 1-8-2013 1ο πρακτικό της επιτροπής ελέγχου αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, λιανικής
πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και κυλικείων-καφενείων του Δήμου Ξάνθης.
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4. Το αριθ.πρωτ.22248/16-5-2013 έγγραφο του γραφείου εσόδων ΄΄ Δίδονται πληροφορίες για
σχολάζοντα περίπτερα ΄΄.
5. Το αριθ.πρωτ.4482/23-1-2014 έγγραφό μας το οποίο παραδόθηκε στο τμήμα τροχαίας Ξάνθης την
24-1-2014.
6. Η αρ.50/9-4-2014 απόφαση της Δημοτικής κοινότητας Ξάνθης περί : ΄΄ Έκδοση γνώμης για τις θέσεις
περιπτέρων΄΄
7. Οι φάκελοι των περιπτέρων επί των οδών Εθελοντή Αιμοδότη & Μιλτ.Αγαπητού (περιοχή
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ) και Δράμας & Αρκαδίου (περιοχή Ρέμβης).
Σύμφωνα με το από 1-8-2013 1ο πρακτικό της επιτροπής ελέγχου αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων,
λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και κυλικείων-καφενείων του Δήμου Ξάνθης και τους
φακέλους που τηρούνται στην υπηρεσία μας τα περίπτερα επί των οδών:
1. Εθελοντή Αιμοδότη & Μιλτ.Αγαπητού (περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ) και
2. Δράμας & Αρκαδίου (περιοχή ΡΕΜΒΗΣ)
είναι σχολάζοντα. Για το μεν πρώτο έχει λήξει η εκμίσθωση και το δεύτερο παραμένει κλειστό .
Σύμφωνα με την παρ. 3 εδάφιο 2ο περίπτ. 3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, με
το αριθ.πρωτ.4482/23-1-2014 έγγραφο μας ζητήσαμε τη γνώμη της τροχαίας Ξάνθης ως προς την
καταλληλότητα του χώρου των περιπτέρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Με το αριθ.πρωτ.1016/49/165α’ έγγραφό τους διαπιστώνουν ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για την ασφαλή
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.
Με την 50/9-4-2014 απόφαση της η Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης εξέφρασε τη γνώμη να κατεδαφιστεί
το σχολάζον περίπτερο στην οδό Δράμας και Αρκαδίου (περιοχή ΡΕΜΒΗΣ) και να τεθεί σε δημοπρασία το
περίπτερο στην οδό Εθελοντή Αιμοδότη & Μιλτ.Αγαπητού (περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ).
Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των σχολαζόντων
περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ.ΣΤ του ν.4093/12 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/14, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για
τον καθορισμό ή μη των θέσεων των περιπτέρων όπως αποτυπώνονται στα σχετικά τοπογραφικά
διαγράμματα. ΄΄
Ο εισηγητής ενημέρωσε την επιτροπή, σύμφωνα με το αρχείο της υπηρεσίας, ότι το περίπτερο
επί των οδών Δράμας και Αρκαδίου είναι σχολάζον από την 22-4-2014 ημερομηνία που απεβίωσε η
περιπτερούχος και σύμφωνα με το 2ο πρακτικό της 25-2-2014 της επιτροπής ελέγχου αδειών
εκμετάλλευσης περιπτέρων το περίπτερο δε λειτουργεί. Το περίπτερο επί των οδών Εθελοντή
Αιμοδότη & Μιλτ.Αγαπητού είναι σχολάζον από 14-6-2008 και ο τελευταίος μισθωτής συνεχίζει να το
λειτουργεί.
Ο Πρόεδρος είπε ότι επί της οδού Δράμας και σε κοντινή απόσταση λειτουργούν ακόμη δύο
περίπτερα και πλήθος καταστημάτων που καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Για το
περίπτερο επί των οδών Εθελοντή Αιμοδότη & Μιλτ.Αγαπητού είπε ότι είναι το μοναδικό στην
περιοχή που εξυπηρετεί τους κατοίκους του συνοικισμού.
Τέλος ο Πρόεδρος, αφού έθεσε υπόψη τη γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, κάλεσε την
Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και έχοντας υπόψη της 1) τις
διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ.ΣΤ του ν.4093/12 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
76 του Ν.4257/14, 2) την αρ.50/9-4-2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, 3) την
εισήγηση της υπηρεσίας με όλα τα σχετικά και 4) τους φακέλους των περιπτέρων που τηρούνται στο
αρχείο της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης ως εξής:
Α. την κατεδάφιση του σχολάζοντος περιπτέρου επί των οδών Δράμας και Αρκαδίου (περιοχή
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ΡΕΜΒΗΣ), διότι το περίπτερο δε λειτουργεί και λόγω ότι στην περιοχή λειτουργούν δυο περίπτερα και
πλήθος καταστημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων, και
Β. τον καθορισμό της θέσης του σχολάζοντος περιπτέρου επί της οδού Εθελοντή Αιμοδότη &
Μιλτ.Αγαπητού (περιοχή ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ) , όπως αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό
διάγραμμα αρμόζουσας κλίμακας, στο οποίο απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος,
προκειμένου να δημοπρατηθεί και να παραχωρηθεί σε δικαιούχο, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
………………...………………………………………………………………………………………………………………..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 8-5-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

