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Κερατσίνι: 30/11/2017
Αρ. πρωτ.: 64086

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά τη̋ 7η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 22-11-2017
Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2017
ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
88 ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 22 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, η
Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 61324/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6
του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋), 2) Θεόδοτο̋ Μιλτιάδη̋ (τακτικό
μέλο̋), 3) Ευστράτιο̋ Δασκαλάκη̋ (τακτικό μέλο̋), 4) Παναγιώτα Περδίκη (τακτικό μέλο̋), 5) Κωνσταντίνο̋
Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋), 6) Κωνσταντίνο̋ Αλεξίου (αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του κ. Κυριάκου
Κατσαφάδου)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Νικόλαο̋ Βρεττάκο̋ (τακτικό μέλο̋ – Αντιπρόεδρο̋), 2) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλο̋) και 3)Γεώργιο̋
Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋)
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋, κήρυξε
την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Κατόπιν εισήγαγε το 11ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ και αναφέρθηκε στην υπ΄αρ. 47/2017 απόφαση
Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Κερατσινίου, στην οποία αναφέρονται τα εξή̋:
Α) Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 25253/11-05-2017, έγγραφο του τμήματο̋ Αδειοδοτήσεων και ρύθμιση̋
εμπορικών δραστηριοτήτων:
« Στην οδό Αναπαύσεω̋ 88 και Σπάρτη̋ στο Κερατσίνι υπάρχει ένα παλιό εγκαταλελειμμένο περίπτερο το
οποίο είναι κλειστό αρκετό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τα επτά (7) χρόνια, όπω̋ εμφαίνεται από του̋
χάρτε̋ και για το οποίο δεν μα̋ έχει δοθεί ο σχετικό̋ φάκελο̋ από την πρώην Νομαρχία Πειραιά, λόγω
πιθανή̋ ταύτισή̋ του με το άλλο περίπτερο επί τη̋ οδού Αναπαύσεω̋ και Σπάρτη̋ που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Δραπετσώνα̋
Επειδή το ανωτέρω περίπτερο αποτελεί εστία συσσώρευση̋ απορριμμάτων αλλά και ασφάλεια̋ διερχομένων
πεζών και οχημάτων (κατεστραμμένη τέντα), θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του.
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε ν' αποφασίσετε για την απομάκρυνση ή μη του ανωτέρω περιπτέρου.
Β) Εγκρίνει την απομάκρυνση του κλειστού περιπτέρου επί τη̋ οδού Αναπαύσεω̋ 88 και Σπάρτη̋ στο
Κερατσίνι
Η Επιτροπή Ποιότητα̋ Ζωή̋ αφού άκουσε το Δήμαρχο και Πρόεδρο τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ κ.
Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπ΄όψιν:
1.Tην 47/2017 απόφαση Δημοτική̋ Κοινότητα̋ Κερατσινίου
και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Δήμαρχο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Ποιότητα̋ Ζωή̋ κ. Χρήστο̋
Βρεττάκο̋, έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα σε ψηφοφορία.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την απομάκρυνση του κλειστού περιπτέρου επί τη̋ οδού
Αναπαύσεω̋ 88 και Σπάρτη̋ στο Κερατσίνι, το οποίο είναι κλειστό αρκετό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τα
επτά (7) χρόνια και αποτελεί εστία συσσώρευση̋ απορριμμάτων αλλά και ασφάλεια̋ διερχομένων πεζών και
οχημάτων (κατεστραμμένη τέντα).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (75)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 28/11/2017
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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