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Από το Πρακτικό της 06ης/27-09-2018 συνεδρίασης
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

του

Τοπικού

ΘΕΜA: Μεταφορά περιπτέρου πλατείας Εθνικής Αντίστασης
Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός
Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.
30185/21-09-2018
έγγραφη
πρόσκληση
του
Προέδρου
της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για
συζήτηση και γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας
δ/ξης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους
της Δημοτικής Κοινότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ποτίδης Χρήστος
Τεχλικίδης Μιχαήλ
Ουσταμπασίδης Σταύρος
Συμεωνίδης Παναγιώτης
Ιατρίδου Μαργαρίτα
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό
Συμβούλιο το 1 ο θέμα
της
ημερήσιας δ/ξης λέει τα εξής:
Το περίπτερο που βρίσκεται στην συμβολή της Λεωφ. Μαραθώνος και
Λεωφ. Δροσιάς Σταμάτας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό την Κοινοτική
Αρχή, λόγω των πολλών διαμαρτυριών που δέχεται από τους κατοίκους
της περιοχής καθώς και των διερχόμενων οδηγών.
Το περίπτερο με όλα τα γύρω του αντικείμενα, ψυγεία,
καταψύκτες,
προσθήκες
με
προϊόντα
(στάντ),
τέντες
κλπ,
καταλαμβάνει μεγάλο μέρος, αν όχι όλο το πλάτος του ήδη μικρού
πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα οι πεζοί να μην έχουν χώρο να
περπατήσουν, αναγκάζοντάς τους να κατέβουν στο οδόστρωμα της
Λεωφόρου με κίνδυνο την σωματική ακεραιότητας τους. Οι τέντες του
περιπτέρου που είναι πιασμένες με κρίκους και σχοινιά στην άκρη
του πεζοδρομίου, δημιουργούν επίσης μεγάλο εμπόδιο, τόσο για τους
πεζούς που δεν μπορούν να τις προσπεράσουν και πολλές φορές
μπλέκουν τα πόδια τους εκεί, πέφτουν και τραυματίζονται, όσο και
για τους διερχόμενους οδηγούς που δεν έχουν ορατότητα στα φανάρια
ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Στον νέο κανονισμό κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Διονύσου και συγκεκριμένα στο άρθρο 18, εκτός των άλλων
αναφέρονται τα κάτωθι :
…γ.- Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος σε περίπτερα που το
πλάτος του πεζοδρομίου είναι μικρότερο των 2,50μ., καθώς επίσης
η.- Κατ’ εφαρμογή της παρ.5 εδ.3 του άρθρου 47 της Αιβ/8577/83
[Φ.Ε.Κ. Β΄526 /24-09-83], οι διαστάσεις των τοποθετούμενων έξω από
τα αναπηρικά περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των
1,10 Χ 0,60 μ., προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε
κεντρικά σημεία των πόλης, ή 1,35 Χ 0,60 μ., αν τα περίπτερα
βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες της πόλης.
- Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός [1] μόνον
ψυγείου
πώλησης παγωτών, σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία [παρ.5 εδ. 4
του άρθρου 47 της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης] και ενός [1] απλού
ή διπλού ψυγείου πώλησης αναψυκτικών.
- Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η μία
πλευρά τους να εφάπτεται με το σώμα του περιπτέρου και υπό την
προϋπόθεση ότι η κατά τέτοιο τρόπο τοποθέτηση των ψυγείων δεν
εμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών και δεν απαγορεύεται από τη
σχετική νομοθεσία άλλης Κρατικής Αρχής (Αστυνομική,
Τουριστική κ.λ.π.) καθώς και ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της
νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
[ παρ.5 εδ.2 του άρθρου 47 της Αιβ/8577/83 Υ.Δ.] και εν προκειμένω
του Δήμου Διονύσου. - Επιτρέπεται η τοποθέτηση δύο σταντ
(εμπορευμάτων, περιοδικών και τύπου) διαστάσεων 0,50 έκαστο.
θ.- Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. Φ. 900/ΑΔ786/Σ38 [Φ.Ε.Κ. Β΄1665
/ 25-08-1999]
Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων,
«Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος [τέντας], χωρίς
κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50
μ., σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε
απόσταση τουλάχιστον 0,5 μ. από το ρείθρο του πεζοδρομίου. Ο
τύπος, τα υλικά, ο χρωματισμός του κ.λπ. εγκρίνονται από την ΕΠΑΕ
μετά από πρόταση του δημοτικού συμβουλίου μία φορά για κάθε δήμο.
ι.- Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών
πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο
τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου [μέγιστο μήκος και πλάτος
ενός περιπτέρου είναι 1,70 μ χ 1,50 μ.]. …
Για τους παραπάνω λόγους προτείνω την μετεγκατάσταση του εν
λόγω περιπτέρου σε άλλα σημείο, επί της πλατείας Εθνικής
Αντίστασης, που θα υποδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Διονύσου.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπου έγιναν ορισμένες συμπληρώσεις
στην εισήγηση και το Τοπικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Για την μετεγκατάσταση του εν θέματι περιπτέρου σε άλλο σημείο,
εξετάζοντας ταυτόχρονα το νομικό καθεστώς αδειοδότησής του. Μέχρι
την λήψη της τελικής απόφασης μετεγκατάστασης, θα πρέπει το
περίπτερο να λειτουργεί σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Διονύσου.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 07/2018
Το παρών πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
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