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ΑΔΑ: ΩΥΒΛΩΕΣ-ΡΥ7

Κερατσίνι: 19-01-2018
Αριθ. πρωτ. : 3401

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. αριθ. 1ης τακτικής συνεδρίασης της 17ης Ιανουαρίου 2018
Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2018
ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡ. 28 ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΣΗ
ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
Στον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30
μ.μ συνήλθε σε δημόσια 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 1685/12-01-2018, έγγραφη πρόσκληση
της Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο δέκα πέντε (15) μελών προσήλθαν και
ήταν παρόντα στη συνεδρίαση δέκα (10) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Αλεξίου Αναστάσιος 2) Βεντούρη Γαρυφαλιά 3) Βρεττάκου Κυριακή 4) Δρόσου Αναστασία (Πρόεδρος) 5)
Κισσακιαβούρης Ελευθέριος 6) Μανουσιάδη Βασιλική 7) Μαρκουλάκη Ανθίππη 8) Μαρωνίδου Παρασκευή 9)
Πουρλιώτης Γεώργιος και 10) Προδρόμου Άννα.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Αρφαράς Γεώργιος 2) Καλαμάκης Παντελεήμων-Ιωάννης 3) Καραγιαννίδου Ελισάβετ 4) Κούβαρης
Παναγιώτης 5) Τζανή Ελένη .
Παρευρέθη επίσης ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου, Μάνος Χρήστος για τις ανάγκες της
συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κ. Δρόσου Αναστασία, κήρυξε την έναρξη της
εισηγούμενη το 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

συνεδρίασης και

Σύμφωνα με το με αριθ. 58332/01-11-2017, έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, σας ενημερώνω ότι:
Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική αίτηση
της Κας Κελεπούρη Αναστασίας (σχετ.α)
προκειμένου να αποφασίσετε θετικά η αρνητικά για την μετατόπιση του περιπτέρου του οποίου η ίδια κατέχει
την άδεια εκμετάλλευσης και βρίσκεται επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 28 στο Κερατσίνι, σε νέα θέση
που θα βρίσκεται στην οδό Γρηγ. Λαμπράκη (έναντι εισόδου καταστήματος τροφίμων
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) στην Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου.
Η Υπηρεσία μας διαβίβασε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την σχετική αίτηση με το επισυναπτόμενο
σχέδιο που υποδεικνύει την νέα θέση, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά η αρνητικά για την παραπάνω
μετατόπιση.
Η Τ.Υ με το (σχετ.β) έγγραφό της αποφάνθηκε για την έγκριση της μετατόπισης για τους λόγους
που αναφέρονται σε αυτό.
Η Υπηρεσία μας διαβίβασε το παραπάνω έγγραφο στο Τμήμα Τροχαίας Κορυδαλλού έτσι ώστε αυτή να
γνωμοδοτήσει εάν η προτεινόμενη θέση είναι κατάλληλη από πλευράς ασφάλειας και κίνησης πεζών και
κυκλοφορίας οχημάτων.
Μετά από αυτοψία που διενέργησε η Τροχαία μας απάντησε με το (σχετ.δ) έγγραφό της ότι συνηγορεί
για τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας μετατόπισης ,εφόσον ο εναπομένων χώρος για την
διέλευση των πεζών είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα πλάτους.

1

ΑΔΑ: ΩΥΒΛΩΕΣ-ΡΥ7
2
Η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου υποχρεούται να πραγματοποιήσει την παραπάνω μετατόπιση υπό την
επίβλεψη των εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα ζητούμενα λαμβάνοντας υπόψη την 451/2016
Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου μας που αφορά τον κανονισμό εγκατάστασης και χρήσης κοινοχρήστων χώρων
περιπτέρων καθώς επίσης και την εγκύκλιο 38 του άρθρου 76 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-04-2014), η οποία
αναφέρει ότι για την μετατόπιση περιπτέρου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται το άρθρο 20 του
ν.1044/71, αναφορικά με τους λόγους και τις προϋποθέσεις μετατόπισης περιπτέρου.
Παρακαλούμε όπως η απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση της κ. Προέδρου έλαβε υπόψη:
Το προαναφερθέν έγγραφο.
α) Αίτηση αρ. πρωτ. 23462/3-05-2017.
β) Απάντηση Τ.Υ αρ. πρωτ. 50220/21-09-2017.
γ ) Τοπογραφικό σκαρίφημα.
δ)Την από 24/10/2017 Γνωμοδότηση Τροχαίας Κορυδαλλού αρ. πρωτ. 1012/15/1-α’.
Και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινήσεις έθεσε την ανωτέρω πρόταση προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Την μετατόπιση του περιπτέρου που σήμερα βρίσκεται στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη αριθμ. 28
στο Κερατσίνι, σε νέα θέση που θα βρίσκεται στην Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη (έναντι εισόδου
καταστήματος τροφίμων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) στην δημοτική ενότητα Κερατσινίου του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνας.
Η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου υποχρεούται να πραγματοποιήσει την παραπάνω μετατόπιση υπό την
επίβλεψη των εμπλεκομένων Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Σημειώνεται ότι τα υπάρχοντα δέντρα που εμφαίνονται αποτυπωμένα στο συνοδευτικό σχεδιάγραμμα
του πολιτικού μηχανικού κ. Ιωάννη Καπογιάννη, αν τυχόν εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του
περιπτέρου, θα δύνανται αυτά να μεταφυτευθούν σε νέα θέση και σε ουδεμία περίπτωση να
αφαιρεθούν μέσω κοπής, με έξοδα που θα βαρύνουν εξ` ολοκλήρου την ιδιοκτησία του περιπτέρου,
μετά από την απαραίτητη προς έγκριση αίτηση προς τον Δήμο μας από την ιδιοκτησία του εν λόγω
περιπτέρου.
2) Μεταβιβάζει στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, για τις δικές της ενέργειες και
3) Στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, για τις δικές του ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (02).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 18-01-2018
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