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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ηο Ξραθηηθό ηες σπ’ αρηζ. αρηζ. 3ες ηαθηηθής ζσλεδρίαζες ηες 21ες Καρηίοσ 2018
Γεκοηηθής Θοηλόηεηας Θεραηζηλίοσ

ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 09/2018
ΘΔΚΑ: «ΙΖΨΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΘΑΡΑΟΓΖΠΖΠ ΘΔΛΩΘΔΗΠΑΠ ΘΔΠΖΠ ΞΔΟΗΞΡΔΟΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ
ΑΛΑΞΑΠΔΩΠ 91 ΠΡΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗ»
ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Μαξηίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 18.30
κ.κ ζπλήιζε ζε δεκόζηα 3ε ΡΑΘΡΗΘΖ ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα Κεξαηζηλίνπ, ην πκβνύιην ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κεξαηζηλίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. πξση: 10670/15-03-2018, έγγξαθε πξόζθιεζε
ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν δέθα πέληε (15) κειώλ πξνζήιζαλ θαη
ήηαλ παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε δέθα (10) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Αιεμίνπ Αλαζηάζηνο 2) Βεληνύξε Γαξπθαιηά 3) Βξεηηάθνπ Κπξηαθή 4) Γξόζνπ Αλαζηαζία (Πξόεδξνο) 5)
Κηζζαθηαβνύξεο Διεπζέξηνο 6) Μαλνπζηάδε Βαζηιηθή 7) Μαξθνπιάθε Αλζίππε 8) Μαξσλίδνπ Παξαζθεπή 9)
Πνπξιηώηεο Γεώξγηνο θαη 10) Πξνδξόκνπ Άλλα.
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Αξθαξάο Γεώξγηνο 2) Καιακάθεο Παληειεήκσλ-Ισάλλεο 3) Καξαγηαλλίδνπ Διηζάβεη 4) Κνύβαξεο
Παλαγηώηεο 5) Σδαλή Διέλε .
Παξεπξέζε επίζεο ν ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, Μάλνο Υξήζηνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Σν ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ ΘΔΚΑ εηζεγήζεθε ε Πξόεδξνο ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Γξόζνπ
Αλαζηαζία θαη δήηεζε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηε ζπδήηεζή ηνπ σο επείγνλ. Σν ώκα
ΝΚΝΦΩΛΑ απνθάζηζε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ηε ζπδήηεζή ηνπ σο επείγνλ. ηελ ζπλέρεηα
κεηαμύ άιισλ, αλέθεξε ηα εμήο:
ύκθσλα κε ην κε αξηζ. 10568/14-03-2018, έγγξαθν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο, ζαο ελεκεξώλσ όηη:
ηα Γηνηθεηηθά όξηα ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζώλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδό Αλαπαύζεφς 91 ζηο
Θεραηζίλη, ππάξρεη 1(έλα) πεξίπηεξν πνπ είλαη θιεηζηό. Η πξόηαζε ηεο Τπεξεζίαο είλαη λα θαηαξγεζεί ε ζέζε
θαη λα απνκαθξπλζεί ην θνπβνύθιην ηνπ γηα ηνπο θάησζη ιόγνπο :
ηελ ελ ιόγσ θελσζείζα ζέζε ιεηηνπξγνύζε πεξίπηεξν κε ελεξγή κίζζσζε πνπ είρε νξηζζεί από 1/10/2013 έσο
30/09/2020 θαη είρε εγθξηζεί κε ηελ 353/2013 Απόθαζε Γεκάξρνπ. Όκσο εδώ θαη ηξία ρξόληα πεξίπνπ
παξακέλεη θιεηζηό ιόγσ απνρώξεζεο ηεο κηζζώηξηαο.
Η δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ Κα Γαβαιά Παξαζθεπή κε αίηεζε ηεο (αξ. πξση.
59120/6-11-2017) θαηέζεζε ππεύζπλε δήισζε πεξί παξαίηεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ,
πνπ θαηείρε σο Θ.Π κε ηε ππ΄αξ.πξση.14103/30-01-2004 απόθαζε ηεο πξώελ Ννκαξρίαο Πεηξαηά θαη
παξαρσξεί ην θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ ζηνλ Γήκν κε νπδεκία απαίηεζε από απηό.
Με ηελ 405/2017(αξ. πξση. 60537/14-11-2017) Απόθαζε Γεκάξρνπ έγηλε αλάθιεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
εθκεηάιιεπζεο.
Ζ άπουε ηες περεζίας είλαη όηη ε ζσγθεθρηκέλε ζέζε είλαη κε εκπορηθή.
Δπηπρόζζεηα ηο περίπηερο δελ πιεροί ηης προϋποζέζεης ποσ ορίδεη ηο άρζρο 5 παρ. 2 ηες λέας
θαλοληζηηθής ηοσ Γήκοσ κας ε οποία υεθίζηεθε κε ηελ 451/2016 Απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού
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Πσκβοσιίοσ ηοσ Γήκοσ κας (ειεύζερος τώρος θσθιοθορίας πεδώλ 1,5 κ από ηο ρείζρο ηοσ
πεδοδροκίοσ).
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζζε λα απνθαζίζεηε γηα ηελ θαηάξγεζε ή κε ηεο αλσηέξσ ζέζεο πεξηπηέξνπ θαζώο
επίζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ε κε ηνπ θνπβνπθιίνπ.
Σν Κνηλνηηθό πκβνύιην άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Πξνέδξνπ έιαβε ππόςε:
1) Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν.
2) Αίηεζε Τπεύζπλε δήισζε Γαβαιά Παξαζθεπήο
3) Απόθαζε Γεκάξρνπ 405/2017
4) Φσηνγξαθία πεξηπηέξνπ
Καη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη δηεπθξηλήζεηο έζεζε ηελ αλσηέξσ πξόηαζε πξνο ςήθηζε.
Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ
Σελ θαηάξγεζε ηεο ζέζεο ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αλαπαύζεφς 91 ζηο Θεραηζίλη,
θαζώο επίζεο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θνπβνπθιίνπ ηνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (09).
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
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