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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 406 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 31 από 12-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 30/42664/7-12-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

ΓΙΑ 

«Μετατόπιση περιπτέρου της κ. Μπελεµεζή Βασιλικής,                                                                
στην οδό Βυζ. Αυτοκρατόρων, έµπροσθεν των καταστηµάτων JUMBO& LIDL» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ  

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,            

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης,                      
Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, 

Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                    
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς,                
Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης,                 

Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης  

 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Ι. Γλυνός, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου.  
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10. 

 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                         
Σ. Βανδώρος, Π. Μανούρης, Ν. Μπράτιµος, Ν. ∆ακουτρός, Ν. Κουκουλάρης και                    
Α. Χατζησαββίδης. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.42647/7-12-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
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«Από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κατετέθη η υπ΄ αριθµ.41472/29-11-2011 εισήγηση  
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:     

“Η παρούσα αφορά την µετατόπιση περιπτέρου της Μπελεµεζή Βασιλικής από την οδό 
Χρυσοστόµου Σµύρνης (έµπροσθεν ΙΚΑ) στο πεζοδρόµιο της οδού Βυζαντινών 
Αυτοκρατόρων, έµπροσθεν των  καταστηµάτων JUMBO & LIDL. 

Η κα Μπελεµεζή Βασιλική µε την υπ. αρ. 35317/5.10.2011 αίτησή της, ζητά από τον ∆ήµο την  
έγκριση της µετατόπισης του περιπτέρου της, από την οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης, έµπροσθεν 
του ΙΚΑ, στο πεζοδρόµιο της οδού Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, έµπροσθεν των καταστηµάτων 
JUMBO  & LIDL και συγκεκριµένα της θέσης 301 της λαϊκής αγοράς, 44.40 µέτρα από τη 
συµβολή της οδού  Βυζαντινών Αυτοκρατόρων µε την οδό Μακελαράκη, σύµφωνα και µε το 
επισυναπτόµενο  σκαρίφηµα.  

Η Τροχαία Ν. Ιωνίας µε το υπ. αρ. 2502/Ι/196-α έγγραφό της έκρινε κατάλληλη την 
προτεινόµενη  θέση για την µετατόπιση του περιπτέρου. 

Η υπηρεσία µας λαµβανοµένου υπόψη των παρακάτω:   
1. Την υπ. αρ. 52488/2002 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., Φ.Ε.Κ.18 Β(15.1.2002) ¨περί 

ειδικών  ρυθµίσεων για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε κοινόχρηστους χώρους των 
οικισµών, που προορίζονται για τη κυκλοφορία πεζών¨, το ελάχιστο πλάτος ελεύθερης 
όδευσης πεζών σε  πεζοδρόµια ορίζεται στο 1,50 µέτρο και κατ. εξαίρεση σε 
υφιστάµενα αστικά πεζοδρόµια  µπορεί να µειωθεί σε πλάτος 0,90 µ. 

2. Το πλάτος του πεζοδροµίου πρέπει να είναι τουλάχιστο 3,00 µέτρα, λόγω των 
διαστάσεων  που δύναται να καταλαµβάνει ένα περίπτερο.  

Προτείνει την έγκριση µετατόπισης της θέσεως του περιπτέρου της κα Μπελεµεζή Βασιλικής µε 
τις  κάτωθι προϋποθέσεις: 

Οι µέγιστες διαστάσεις του κουβουκλίου του περιπτέρου θα πρέπει να είναι 1.70 Χ 1.50 µέτρα, 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 424/΄Β/7.4.2006 . 

Η θύρα εσόδου – εξόδου στο κουβούκλιο του περιπτέρου θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη 
προς τον  δρόµο, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 443/΄Β/17.7.1969 . 

Τα ψυγεία παγωτών και αναψυκτικών θα πρέπει να είναι εφαπτόµενα των δύο πλαϊνών του 
περιπτέρου και σε καµία περίπτωση η κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου να µην ξεπερνά τα 
4 τ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αρ. 33/31.1.2011 Π.∆.Σ. περί καθορισµών τελών χρήσης από 
περιπτεριούχους. 

Θα πρέπει να υφίσταται ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών 1.60 µέτρα σύµφωνα µε  το 
επισυναπτόµενο  σκαρίφηµα. 

Επισηµαίνουµε ότι για έξι µήνες, έµπροσθεν του περιπτέρου κάθε Σάββατο λειτουργεί λαϊκή 
αγορά.           

Για τους λόγους αυτούς συντάχθηκε η παρούσα και προτείνεται στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής να  αποφασίσει σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη 
συνεδρίασή της στις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 , (σχετική η υπ’ αριθµ.126/30-11-2011 πράξη 
της), εισηγείται οµόφωνα, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ακόλουθα: 

Την έγκριση της µετατόπισης της θέσης του περιπτέρου της κ. Μπελεµεζή Βασιλικής, στην οδό 
Βυζαντινών Αυτοκρατόρων (έµπροσθεν καταστηµάτων JUMBO & LIDL), µε τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

� Οι µέγιστες διαστάσεις του κουβουκλίου του περιπτέρου θα πρέπει να είναι 1.70 Χ 
1.50 µέτρα, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 424/΄Β/7.4.2006 . 

� Η θύρα εσόδου – εξόδου στο κουβούκλιο του περιπτέρου θα πρέπει να είναι 
τοποθετηµένη προς τον  δρόµο, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 443/΄Β/17.7.1969 . 

� Τα ψυγεία παγωτών και αναψυκτικών θα πρέπει να είναι εφαπτόµενα των δύο 
πλαϊνών του περιπτέρου και σε καµία περίπτωση η κατάληψη του κοινοχρήστου 
χώρου να µην ξεπερνά τα 4 τ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αρ. 33/31.1.2011 Π.∆.Σ. περί 
καθορισµών τελών χρήσης από περιπτεριούχους. 

� Θα πρέπει να υφίσταται ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών 1.60 µέτρα σύµφωνα µε  το 
επισυναπτόµενο  σκαρίφηµα.» 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  
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Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 

2. Αφού έλαβε υπόψη  

� την υπ’ αριθµ. 41472/29-11-2011 εισήγηση, 

� την υπ’ αριθµ. 126/30-11-2011 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

� την υπ΄ αριθµ. 42647/07-12-2011 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 (επί παρόντων –32- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού 
λόγω της αποχώρησης των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Σ. Βανδώρου, Π. Μανούρη,                 

Ν. Μπράτιµου, Ν. ∆ακουτρού, Ν. Κουκουλάρη και Α. Χατζησαββίδη                                                                    
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 
Την έγκριση της µετατόπισης της θέσης του περιπτέρου της κ. Μπελεµεζή Βασιλικής, 
στην οδό Βυζαντινών Αυτοκρατόρων (έµπροσθεν καταστηµάτων JUMBO & LIDL), µε 
τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

� Οι µέγιστες διαστάσεις του κουβουκλίου του περιπτέρου πρέπει να είναι 1.70 Χ 
1.50 µέτρα, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 424/΄Β/7.4.2006 . 

� Η θύρα εσόδου – εξόδου στο κουβούκλιο του περιπτέρου πρέπει να είναι 
τοποθετηµένη προς τον  δρόµο, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 443/΄Β/17.7.1969. 

� Τα ψυγεία παγωτών και αναψυκτικών πρέπει να είναι εφαπτόµενα των δύο 
πλαϊνών του περιπτέρου και σε καµία περίπτωση η κατάληψη του 
κοινοχρήστου χώρου να µην ξεπερνά τα 4 τ.µ. σύµφωνα µε την υπ. αρ. 
33/31.1.2011 Π.∆.Σ. περί καθορισµών τελών χρήσης από περιπτεριούχους. 

� Πρέπει να υφίσταται ελεύθερο πλάτος όδευσης πεζών 1.60 µέτρα σύµφωνα µε  
το επισυναπτόµενο  σκαρίφηµα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
παρούσας πράξης. 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος,                
Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, 

Λ. Καραγιαννίδης Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                           
Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                            

Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,                    
Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,                      
Α. ∆ηµητσάνου,  Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                      
Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                               

Ι. Λαζαρίδης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Β. Πατσάκος, 
Σ. Μαλαγάρη, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου   

                          

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος 
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