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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 14 - 7 - 2014
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2313313689,690
Αριθ. Απόφ. 199/2014
ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση σταθερού στύλου µε ενδεικτικό φαρµακευτικό σταυρό σε κοινόχρηστο
χώρο(Χατζησάββα Μαρίνα).
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14ην του µήνα Ιουλίου του έτους
2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από 9278/10-7-2014 έγγραφη
πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ,
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Αποστολίδου
Μαρία, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ακτσελής Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Σιώπης Κωνσταντίνος,
Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος,
Τσιριγώτης Αρσένιος, Βούζας Ηλίας.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αρπατζάνη Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης
Βασίλειος, Πατσιάς Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σάββα Αικατερίνη, Λαδάς Παράσχος,
Παπαδήµας Αναστάσιος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Τσακαλίδης Ηρακλής,
Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων
και Μενεµένης.
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Ιωαννίδης Εµµ..
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι

Έχοντας υπ’ όψη µας:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Την υπ΄ αριθµό 9024/3-7-2014 αίτηση της φαρµακοποιού Χατζησάββα Μακρίνας του
∆ηµητρίου, η οποία επιθυµεί την διατήρηση του σταθερού στύλου µε ενδεικτικό φαρµακευτικό
σταυρό στον κοινόχρηστο χώρο έµπροσθεν του καταστήµατός της επί της οδού 28ης Οκτωβρίου
50, γιατί υπάρχει µεγάλο προκήπιο και δεν υπάρχει ορατότητα εύρεσής του από τους ασθενείς.
Την από 4/7/2014 βεβαίωση µηχανικού για την στατικότητα του στύλου.
Την από 7/7/2014 υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτροδότηση του
στύλου.
Την ύπαρξη προκηπίου 4 µέτρων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου της ∆ηµοτικής
Ενότητας Αµπελοκήπων, πλέον του κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρόµιου).
Την παρ. 1, του άρθρου 43 του Ν 5607/1932 (…η ανάρτηση πινακίδας στα
φαρµακεία µε την έν δειξη «Φαρµακείο» είναι υποχρεωτική).
Την παρ. 1, του άρθρου 2 του Π∆ 312/92 (….στα φαρµακεία τοποθετείται
υποχρεωτικά φωτεινό πλαίσιο µε πράσινο σταυρό).
[1]

Την παρ. 1 του άρθρου 15 του Π∆ 340/93 (…. Κάθε φαρµακείο πρέπει να έχει σε
εµφανές µέρος τα σήµατα που επιβάλλουν οι ισχύοντες νόµοι).
8.
Το ότι η ανάρτηση πινακίδων-σταυρών στους τοίχους ή τα υποστηλώµατα των
κτιρίων που στεγάζονται φαρµακεία, δεν αποτελεί κανενός είδους διαφήµιση και κατά συνέπεια
εξαιρούνται της υποχρεωτικής καταβολής οιουδήποτε τέλους (σχετικές αποφάσεις ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών µε αριθµούς 5096/1987 και 11948/1988).
9.
Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2, εδ. Β του Ν 2946/2001, σύµφωνα µε τις οποίες
«….. επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων (πχ σταυροί σε στύλους) σε
κατοικηµένες περιοχές για καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άµεσης
ανάγκης , ιδίως φαρµακεία. Για την τοποθέτησή τους απαιτείται σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την οποία µπορεί να παραχωρείται χωρίς αντάλλαγµα η χρήση χώρων των παρ. 1
και 4 του άρθρου 3 του Ν 2946/2001, χωρίς να επιβάλλεται τέλος διαφήµισης, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 7……»
10.
Την υπ΄ αριθµό 23480/20-6-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Επιγραφές φαρµακείων», σύµφωνα µε
την οποία κατά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτήσεων (παρ. 4) που υποβάλλονται από τα
φαρµακεία να λαµβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη από τις αρµόδιες υπηρεσίες, ο παράγοντας οδική
ασφάλεια, τοπικές απαγορευτικές διατάξεις, µικρά πεζοδρόµια που δυσχεραίνουν την διέλευση
των πεζών, καθώς και οι ισχύουσες απαγορευτικές διατάξεις.
7.

Προκύπτει
ότι το φαρµακείο της αιτούντος βρίσκεται ναι µεν σε κεντρική οδό των Αµπελοκήπων (επί της
οδού 28ης Οκτωβρίου 50) µια οδός όµως που έχει 4 µέτρα προκήπιο οικοπέδου πλέον του
κοινοχρήστου χώρου (πεζοδροµίου) και δεν υπάρχει ορατότητά του από τους πολίτες.
Επειδή ο σταθερός στύλος του παραπάνω καταστήµατος, στον κοινόχρηστο χώρο, δεν
προσδιορίζει την θέση ιδιωτικής επιχείρησης υπό την έννοια του Ν 2946/2001 (διαφηµίσεις), αλλά
σηµείο εξυπηρέτησης του “ειδικού καταναλωτικού» κοινού, για αυτό και ο λόγος ανάρτησης της
ενδεικτικής πινακίδας φαρµακευτικού σταυρού, µε την οποία θα γίνεται ορατό το φαρµακείο.
Οσον αναφορά την ηλεκτροδότηση του στύλου, γίνεται µε την υπ΄ αριθµό 2 20612280 01 7
παροχή ∆ΕΗ του φαρµακείου, σύµφωνα µε την από 7/7/2014 υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου.
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) να εγκρίνει την ύπαρξη σταθερού στύλου µε ενδεικτική πινακίδα φαρµακευτικού σταυρού στον
κοινόχρηστο χώρο έµπροσθεν του φαρµακείου της Χατζησάββα Μακρίνας του ∆ηµητρίου, επί της
οδού 28ης Οκτωβρίου 50, επειδή υπάρχει µεγάλο προκήπιο (4 µέτρα) πλεον του κοινοχρήστου
χώρου και δεν υπάρχει ορατότητα στους πολίτες προς ανεύρεσή του.
2) Η ηλεκτροδότηση της ενδεικτικής πινακίδας γίνεται από την υπ΄ αριθµό 2 20612280 01 7
παροχή ∆ΕΗ του φαρµακείου, σύµφωνα µε την από 7/7/2014 υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου,
αλλά και την διασταύρωση στοιχείων από το αρχείο ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων του ∆ήµου
µας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει:
1) την ύπαρξη σταθερού στύλου µε ενδεικτική πινακίδα φαρµακευτικού σταυρού στον
κοινόχρηστο χώρο έµπροσθεν του φαρµακείου της Χατζησάββα Μακρίνας του ∆ηµητρίου, επί της
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οδού 28ης Οκτωβρίου 50, επειδή υπάρχει µεγάλο προκήπιο (4 µέτρα) πλεον του κοινοχρήστου
χώρου και δεν υπάρχει ορατότητα στους πολίτες προς ανεύρεσή του.
2) Η ηλεκτροδότηση της ενδεικτικής πινακίδας θα γίνεται από την υπ΄ αριθµό 2 20612280 01 7
παροχή ∆ΕΗ του φαρµακείου, σύµφωνα µε την από 7/7/2014 υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου,
αλλά και την διασταύρωση στοιχείων από το αρχείο ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων του ∆ήµου µας.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 199/2014
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος

Τα Μέλη
Αµπελόκηποι 15 - 7 - 2014
Ακριβές Απόσπασµα

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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