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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης/22-3-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης
Αριθμός Απόφασης : 4 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: : Απομάκρυνση Κενωθέντος Περιπτέρου στην
Δ.Κ.Πεντέλης
Στην Πεντέλη, σήμερα, 22 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 18.00 μ.μ. στο Τοπικό Κατάστημα Δημοτικής Κοινότητας
Πεντέλης (Ηγ.Μακρυγιάννη 2, Πεντέλη) συνήλθε σε συνεδρίαση το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης,
ύστερα από την Αριθ.Πρωτ 5744 / 17-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτής Ζούνη Ιωάννη, επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 88 του Ν.3552/2010 (ΦΕΚ Α΄87), στο Δήμαρχο και στους
Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης και αναρτήθηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Δημοτικής κοινότητας
Πεντέλης
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Τέσσερα (04) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ζούνης Ιωάννης
2. Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλα
3. Γεωργόπουλος Κανέλλος
4. Μπαχαρνίκου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τριπατζη Ελένη

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραμματέα ο μόνιμος υπάλληλος
του Δήμου Πεντέλης Κλεφτάκης.Γ.Σωτήριος κλάδου Δ.Ε 1 Διοικητικών.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης
επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης λέγει τα εξής:
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Θέτω υπόψη σας την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας
& Λειτουργιών Πόλης του Δήμου Πεντέλης.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μετά από γνώμη της
οικείας δημοτικής κοινότητας, γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής και
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), καθορίζονται οι νέες θέσεις
των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά
διαγράμματα το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και
ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλον χώρος. Ο καθορισμός
(χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές
που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
2. Επίσης το ΔΣ με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της
οικείας δημοτικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα
απομακρυνθεί.
ΣΧΟΛΙΑ
3. Την περίοδο αυτή υπάρχει ένα κενωθέν περίπτερο επί της
οδού Βασιλέως Γεωργίου Β΄7 στη Δ.Κ. Πεντέλης. Το περίπτερο αυτό
λειτουργούσε αφού δεν είχε λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο που είχε
συναφθεί μεταξύ της θανούσας Σαρηγιάννη Στυλιανής με την μισθώτρια
κ. Ζώρζου Ευαγγελία. Η μίσθωση είχε γίνει όταν ήταν εν ζωή η
δικαιούχος με απόφαση Δημάρχου και έληγε την 01.07.2018.
4. Με το (δ) σχετικό η κ. Ζώρζου Ευαγγελία κατέθεσε τη
βεβαίωση διακοπής της λειτουργίας του περιπτέρου.
5. Μετά από σχετική αλληλογραφία με το (ε) όμοιο η Τροχαία Αγ.
Παρασκευής είχε επισημάνει θέματα
ασφάλειας διότι όπως
διαπιστώθηκε βρίσκεται στη διασταύρωση οδών με αποτέλεσμα να μην
είναι δυνατή η στάθμευση οχημάτων αλλά και ότι το υφιστάμενο
πεζοδρόμιο δεν επαρκεί για την ασφαλή διέλευση των πεζών με
αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικού κυκλοφοριακού προβλήματος.
6. Επειδή συντρέχουν και οι λόγοι
α. Μη αποδοτικότητας της θέσης στην οποία βρίσκεται το
συγκεκριμένο περίπτερο (οικονομικοί λόγοι) αφού στα 50μ. περίπου και
επί της οδού Ελ. Βενιζέλου υπάρχει κι άλλο περίπτερο το οποίο
λειτουργεί (όπως έχει προκύψει από αναφορά των μισθωτών).
γ. Μη ύπαρξης άλλων θέσεων που να πληρούν τις προϋποθέσεις
εγκατάστασης περιπτέρου στη Δ.Κ. Πεντέλης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
7. Εισηγούμεθα την απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που
βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄7 στη Δ.Κ. Πεντέλης.
(κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου).
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Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Δ/νσης
Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης του Δήμου
Πεντέλης, και του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει
Την απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό
Βασιλέως Γεωργίου Β΄7 στη Δ.Κ. Πεντέλης. (κατάργηση κενωθέντος
περιπτέρου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλα
Γεωργόπουλος Κανέλλος
Μπαχαρνίκου Ελένη

ΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

