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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης,
της 23ης Μαΐου 2017.

Αριθ. Απόφασης 58

Περίληψη
΄΄ Εισηγητική έκθεση για την τοποθέτηση αγάλματος
του Κων/νου Καραμανλή στην πλατεία Διοικητηρίου
Ξάνθης ΄΄

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 23 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30
μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθ.πρωτ.20443/19-5-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Γκιρτζίκη
Αλεξίας, 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 :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.Γκιρτζίκη Αλεξία (πρόεδρος)
1. Σδρέβανος Μαρίνος
2.Φανουράκης Εμμανουήλ (αντιπρόεδρος)
3.Ανταμπούφης Νικόλαος
4.Γουναρίδης Στυλιανός
5.Ιγιαννιδης Στέφανος
6.Κυριακίδης Αλέξανδρος
7.Λομβαρδέας Οδ. Μιχαήλ
8. Χασάν Ογλού Ορχάν
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι
παρακάτω:
1.Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Ξάνθης
2.Τζανόγλου Καλλιόπη προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
3.Εκπρόσωπος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κος Μαλάκης Αργύρης, δικηγόρος των
περιπτερούχων
4.Εκπρόσωποι για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κοι Δαλακάκης Γεώργιος και Χρηστίδης Ιωάννης,
μέλη της διοίκησης του συλλόγου
Η Πρόεδρος Γκιρτζίκη Αλεξία κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
αριθ.πρωτ.20227/18-5-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία
έχει ως εξής:
΄΄ Συντάκτης : Τζανόγλου Καλλιόπη, προϊοσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών , κλάδου ΤΕ Δ/κούΛογιστικού, με βαθμό Α΄ .
ΣΧΕΤ.: α) Με αριθ.πρωτ.17634/4-5-2017 αίτηση του συλλόγου Διάδοσης και ανάπτυξης της πολιτικής
κληρονομιάς του Εθνάρχου Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή.
Έχοντας υπόψη,
-Άρθρο 73 . Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
-Το αίτημα του ανωτέρω αναφερόμενο συλλόγου για την τοποθέτηση αγάλματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
στην οποία , συμπληρωματικά αναφέρονται , οι κατά εκτίμηση διαστάσεις του αγάλματος που πρόκειται να
φιλοτεχνηθεί καθώς και η δήλωση του συλλόγου ότι τα έξοδα, στο σύνολό τους για την τοποθέτηση και την
φιλοτέχνιση, θα επιβαρύνουν τον ίδιο το σύλλογο.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλώ όπως εισηγηθείτε στο συμβούλιό σας την έκφραση γνώμης. ΄΄
Ο κος Φανουράκης πήρε το λόγο και είπε ότι οι ερωτήσεις του δεν θα προσβάλουν την
προσωπικότητα και το έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση η
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βιασύνη από την πλευρά της δημοτικής αρχής που φέρνει άμεσα το αίτημα προς συζήτηση και ψήφιση
διότι υπάρχει ένας νεοσύστατος σύλλογος που δημιουργήθηκε πρόσφατα, με διοικούσα επιτροπή χωρίς
εκλογές. Ρώτησε εάν είναι υπεύθυνη η ΕΠΖ ν’ αποφασίσει γι΄αυτό το θέμα ή αν πρέπει να συσταθεί μία
επιτροπή του Δήμου, ώστε να εξετάζει ανάλογα αιτήματα που θα προκύψουν στο μέλλον. Η εισηγήτρια
απάντησε ότι οι επιτροπές του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιες ν΄ αποφασίσουν σχετικά
και λειτουργούν κατά αλληλουχία.
Ο κος Ανταμπούφης ρώτησε γιατί για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν συνοδεύεται η εισήγηση της
υπηρεσίας από τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές
διατάξεις. Είπε ότι η διαδικασία που ακολουθείται δεν είναι ορθή διότι καταστρατηγείται η λειτουργία της
ΕΠΖ, δεν δύναται να συνεχιστεί η συζήτηση του θέματος διότι δεν υπάρχει η απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας και ζήτησε να αποφασίσει η επιτροπή μετά από ψηφοφορία αν τελικά θα συζητηθεί.
Η Πρόεδρος σε απάντηση των ανωτέρω είπε ότι η Δημοτική Κοινότητα συνεδρίασε και
αποφάσισε νόμιμα επί του θέματος, κατά πλειοψηφία και θετικά για την τοποθέτηση του αγάλματος.
Πρόσθεσε ότι η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας παραβρίσκεται στη συνεδρίαση προκειμένου να
ενημερώσει ή ίδια τα μέλη της ΕΠΖ για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί του θέματος, για το οποίο
δεν υπάρχει λόγος αμφισβήτησης και αμφιβολίας.
Ο κος Κυριακίδης είπε ότι δεν συντρέχει λόγος να μην προχωρήσει η επιτροπή στη συζήτηση του
θέματος εφόσον η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας με ευθύνη μεταφέρει στην επιτροπή το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κος Γουναρίδης συμφώνησε
και πρότεινε να συζητηθεί. Ο κος Χασάν Ογλού Ορχάν είπε να συζητηθεί το θέμα και ότι κακώς τίθεται η
πρόταση ψηφοφορίας για τη συζήτησή του.
Η Πρόεδρος προχώρησε σε ψηφοφορία και η επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη
συζήτησή του. Ο κος Ανταμπούφης ψήφισε κατά της συζήτησής του και μετά την έκβαση της
ψηφοφορίας ζήτησε το καταστατικό του συλλόγου και ρώτησε για τις δραστηριότητες του. Ο κος
Δαλακάκης Γεώργιος πήρε το λόγο και έθεσε στα μέλη της επιτροπής το καταστατικό. Ο κος Χρηστίδης
Ιωάννης πρόσθεσε ότι ο σύλλογος συστάθηκε τον Απρίλιο του 2015, έχει προσωρινή διοίκηση, στόχος
είναι να αυξηθούν τα μέλη του και ως μέλος του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής έχουν συνεχείς
επαφές για τον σκοπό και τη λειτουργία τους.
Ο κος Κυριακίδης Αλέξανδρος είπε ότι το έργο του εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι
γνωστό. Το άγαλμα του θα είναι τιμή για την περιοχή μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή και μ΄αυτό
τον τρόπο θα τιμήσουμε το έργο και την προσωπικότητα του.
Ο κος Φανουράκης δήλωσε ότι διαφωνεί κάθετα με τον τρόπο που εισάγεται το θέμα για
συζήτηση διότι αφορά την πόλη, η οποία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τα οποία πρωτίστως θα
πρέπει να αντιμετωπισθούν. Χαρακτήρισε τη διαδικασία πρόχειρη, διότι δεν έγιναν έρευνες και δεν έχει
οριστεί επιτροπή για να ελέγξει όλα τα θέματα που θα προκύψουν για την εγκατάσταση του αγάλματος.
Δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα και διευκρίνισε ότι δεν ψηφίζει κατά της τοποθέτησης αλλά κατά της
διαδικασίας.
Ο κος Ανταμπούφης ζήτησε να τοποθετηθεί επί του θέματος με επιχειρήματα ως προς τρία
σημεία : 1) για το θέμα, 2) για τη διαδικασία και 3) για τον Δήμο Ξάνθης. Οι αποφάσεις που αφορούν
θέματα αυτού του είδους είναι σημαντικές γιατί έχουν μόνιμο χαρακτήρα, για αυτό θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι πριν παρθεί απόφαση. Θα πρέπει να υπάρχει ο
προβληματισμός για την εικόνα της πόλης μας, ως προς τα έργα τέχνης. Στους δημόσιους χώρους
υπάρχουν αγάλματα άσχετα μεταξύ τους, χωρίς αλληλουχία και διάσπαρτα, ενώ θα μπορούσε να
υπάρχει ένα θεματικό πάρκο όπου θα είναι συγκεντρωμένα. Πρέπει να αφαιρεθούν αυτά που αποτελούν
σημείο διχασμού και όχι να προστεθούν κι άλλα. Η ιστορία προχώρησε και πρέπει να προχωράμε κι
εμείς. Σ΄αυτές τις αποφάσεις θα πρέπει να επιδιώκεται η καλύτερη δυνατή συναίνεση. Ως προς τη
διαδικασία όλα γίνονται βεβιασμένα και χρωματίζεται η πρόταση του θέματος πολιτικά. Διότι η
συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι μόνο ιστορική αλλά και πολιτική και δεν θα προσφέρει υπηρεσίες ούτε
στο Δήμο, ούτε στη Κοινωνία και ούτε θα αναβαθμίσει τον περιβάλλοντα χώρο. Δήλωσε ότι καταψηφίζει
το θέμα και διευκρίνισε ότι η τοποθέτηση περιορίστηκε στην εισήγηση και δεν αναφέρθηκε σε κρίσεις
γύρω από την προσωπικότητα και το έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη της :
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1.Την αριθ.πρωτ.20227/18-5-2017 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος
2. -Άρθρο 73 . Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
3.Την από 11-5-2017 αίτηση του συλλόγου Διάδοσης και ανάπτυξης της πολιτικής κληρονομιάς του
Εθνάρχου Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή, η οποία πρωτοκολλήθηκε από την υπηρεσία μας με
αρ.17634/15-5-2017.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τοποθέτηση αγάλματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή,
με μέγιστες διατάσεις 2,5 μ. ύψος, 5 μ. πλάτος και 5 μ. μήκος, στο σημείο μεταξύ της πλατείας
Διοικητηρίου και του Ιερού Ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας. Τα έξοδα, στο σύνολό τους για την
τοποθέτηση και την φιλοτέχνιση, θα επιβαρύνουν τον ίδιο το σύλλογο. Η ακριβής θέση τοποθέτησης και
κάθε άλλη λεπτομέρεια (την επιλογή του βάθρου, της πινακίδας κλπ) θα διεκπεραιωθούν σε συνεργασία
με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Οι κοι Ανταμπούφης Νικόλαος και Φανουράκης Εμμανουήλ μειοψήφησαν για τους λόγους που
αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης.
.………………………………………………………………………………………………………………………
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
Γκιρτζίκη Αλεξία
(Ακολουθούν υπογραφές
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23/5/2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Κοκκίνου Περιστέρα

