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Κερατσίνι: 6/11/2018
Αρ. πρωτ.: 44394

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της 11ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 1-11-2018
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82/2018
ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΤΟΝΤΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΦΥΣΣΑ 63, ΣΤΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ»
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 1 του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα από τη
με αριθ. πρωτ. 42698/26-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Παναγιώτα Περδίκη (Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) 2) Θεόδοτος Μιλτιάδης (τακτικό μέλος), 3)
Ευστράτιος Δασκαλάκης (τακτικό μέλος) 4) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος) και 5) Αλεξίου Κωνσταντίνος
(τακτικό μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Νικόλαος Βρεττάκος (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 2) Κυριάκος Κατσαφάδος (τακτικό μέλος)
3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος) και 4) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος)
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Παναγιώτα Περδίκη, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατόπιν εισήγαγε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 38257/25-09-2018
έγγραφο του τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθμ. 33906/28.08.2018 αίτηση της εταιρείας «ΤΟΝΤΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Σας διαβιβάζουμε αίτηση της εταιρείας «ΤΟΝΤΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», προκειμένου να γνωμοδοτήσετε
θετικά ή αρνητικά για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (2,50*1,45)=3,65 τετραγωνικών μέτρων
έμπροσθεν του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Π.ΦΥΣΣΑ 63 στη Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου,
έτσι ώστε να χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Η υπηρεσία μας διαβίβασε το υπ’ αριθμ πρωτ: 35444/06.09.2018 έγγραφο προς την Τροχαία
Κορυδαλλού, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της
ασφαλούς διέλευσης των πεζών, χωρίς να έχουμε λάβει καμία απάντηση.
Αναφορικά, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 3254/04 «Προκείμενης χορηγήσεως της άδειας
χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του
δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων
που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας οπότε δεν χορηγείται αυτή. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής».
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Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα ζητούμενα λαμβάνοντας υπόψη την 425/14-12-2011
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας που αφορά τον Κανονισμό χρήσης
παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παρ.1
που αναφέρει ότι στα πεζοδρόμια θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών
πλάτους 1,50 μ. τουλάχιστον.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Το ανωτέρω σχετικό τοπογραφικό σκαρίφημα
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε την Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη και έλαβε υπ΄όψιν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το προαναφερθέν έγγραφο
Την υπ’ αριθμ. 33906/28.08.2018 αίτηση της εταιρείας «ΤΟΝΤΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Το υπ’ αριθμ πρωτ. 35444/06.09.2018 έγγραφό μας προς την Τροχαία Κορυδαλλού
Το άρθρο 16 παρ. 4 Ν. 3254/04
Το ανωτέρω σχετικό τοπογραφικό σκαρίφημα
Το άρθρο 5 παρ.1 της 425/14-12-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
που αφορά τον Κανονισμό χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου που αναφέρει
ότι στα πεζοδρόμια θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους
1,50 μ. τουλάχιστον.

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κα Παναγιώτα Περδίκη, έθεσε το θέμα σε
ψηφοφορία.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου (2,50*1,45)=3,65 τετραγωνικών μέτρων στην εταιρεία
«ΤΟΝΤΣΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» έμπροσθεν του καταστήματός της που βρίσκεται επί της οδού Π.ΦΥΣΣΑ 63 στη
Δημοτική Ενότητα Κερατσινίου, έτσι ώστε να χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33906/28.08.2018 αίτησής της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (82)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 05/11/2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΡΔΙΚΗ
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