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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 033/2010
                                                          ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης του περιπτέρου
επί των οδών Αγ. Φανουρίου & Γρηγορίου Ε’ (Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης) και αντικατάσταση της με άλλη επί
της οδού Ψαρρών Ο.Τ. 310

Σήμερα στις 14 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα,  ύστερα από την υπ’
αριθμ. 792/8-1-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους την  8-1-2010

        Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                                       Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Ουδείς

Ο Δ. Σ. κος Κακούρης Α. προσήλθε στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης με πρότασή του, κατέστη ομόφωνα κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για την
λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης του περιπτέρου επί των οδών Αγ. Φανουρίου &
Γρηγορίου Ε’ (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και αντικατάσταση της με άλλη επί της οδού Ψαρρών
Ο.Τ. 310, λόγω του επείγοντος του θέματος , και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην
εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για

συζήτηση το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης που αφορά λήψη απόφασης για κατάργηση της
θέσης του περιπτέρου επί των οδών Αγ. Φανουρίου & Γρηγορίου Ε’ (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης)
και αντικατάσταση της με άλλη επί της οδού Ψαρρών Ο.Τ. 310.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 1847/14-1-2010 έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Επειδή στην με αρ. 368/2009 Α.Δ.Σ. δεν προβλέφθηκε η αντικατάσταση της καινούριας
θέσης περιπτέρου με άλλη, σύμφωνα με το άρθρο 13 όπως αυτό έχει αντικατασταθεί και
τροποποιηθεί από το άρθρο 4 του Ν. 1043/1980 και το άρθρο 5 του Ν. 16801987, αντίστοιχα,
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 21 του Ν. 3026/2002 «Οι καταργούμενες για οποιαδήποτε
λόγο θέσεις περιπτέρου αντικαθίστανται με ισάριθμες νέες….».

Επομένως, μετά από σχετική έρευνα η ενδεδειγμένη θέση περιπτέρου είναι εμφαινόμενη στο
από 14/01/2010 σκαρίφημα της Τ.Υ. επί της οδού Ψαρρών στο Ο.Τ. 310, η οποία παραχωρείται εις
αντικατάσταση της ως άνω καταργούμενης θέσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά:
Α) να ανακληθεί η προγενέστερη με αριθμό 368/2009 Α.Δ.Σ. (με την οποία καταργούταν η θέση
περιπτέρου πλην όμως δεν είχε προταθεί η αντικατάσταση της με άλλη σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες διατάξεις).
Β) Να καταργηθεί η θέση περιπτέρου επί των οδών Αγ. Φανουρίου & Γρηγορίου Ε’ (Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης) και να αντικατασταθεί με τη θέση επί της οδού Ψαρρών στο Ο.Τ. 310 (χώρος
πλατείας), όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχουσα υπόψιν τα ανωτέρω,

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Α) Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 368/2009 Α.Δ.Σ. (με την οποία καταργούταν η θέση περιπτέρου
πλην όμως δεν είχε προταθεί η αντικατάσταση της με άλλη σύμφωνα με τις προαναφερθείσες
διατάξεις).
Β)  Την κατάργηση της θέσης περιπτέρου επί των οδών Αγ.  Φανουρίου & Γρηγορίου Ε’  (Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης) και αντικαθιστάται με τη θέση επί της οδού Ψαρρών στο Ο.Τ. 310 (χώρος
πλατείας), όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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