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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Παπάγου – Χολαργού, για την παραχώρηση
κοινόχρηστου χώρου έξωθεν του σταθμού
ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», για τοποθέτηση /
εγκατάσταση κλωβού (μονάδα φόρτισης
κινητών τηλεφώνων - πινακίδα ηλεκτρονικής
διαφήμισης).
Αριθμός Απόφασης: 5

Χολαργός σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε την
20/2/2014, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με παρόντες:
Παρόντες

Απόντες

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή, Πρόεδρο

Ειρήνη Βεντουζά

2 Δήμητρα Ρουφογάλη

Νικόλαος Στάππας

3 Βασίλειος Σιαμάνης
4 Μιχαήλ Χατζής
5 Μαρία Δημητριάδου
6 Ελένη Γεωργακοπούλου
7 Νικόλαος Κουτάκης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται επτά (7) η Επιτροπή εισήλθε στη
συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, Διάταξης, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Η εταιρεία PVLink Ενεργειακή ΑΕ, εκπροσωπεί το “EnGo”, ήτοι ένα πρωτοποριακό και φιλικό προς το περιβάλλον
σταθμό φόρτισης κινητών τηλεφώνων και άλλων συσκευών τροφοδοτούμενο από τον ήλιο με ηλιακούς συλλέκτες
(ανανεώσιμη πηγή ενέργειας). Η ανωτέρω εταιρεία, ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει μία (1) μονάδα “EnGo”, σε
κοινόχρηστο χώρο έξωθεν του σταθμού ΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (παραπλεύρως της διαφημιστικής πινακίδας «Δημοτική
Ενότητα Παπάγου», όπου υπάρχει και η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας/τροφοδοσίας της οθόνης
LED).
Οι προδιαγραφές και δυνατότητες της συγκεκριμένης μονάδας, είναι οι εξής :
- θα διαθέτει συνολικά 12 θέσεις φόρτισης για κινητά τηλέφωνα και συσκευές (6 micro usb – 6 iPhone), παρεχόμενες
δωρεάν στους δημότες μας,
- θα διαθέτει οθόνη LED, με απομακρυσμένη διαχείριση, για προβολή διαφημιστικών, όπου ο δήμος μας θα έχει
εντελώς δωρεάν, κατ’αρχήν, τη δυνατότητα να προβάλλει μηνύματα επί 120 λεπτά ημερησίως (5 λεπτά ανά ώρα).
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- Θα έχει μέγιστο ύψος 3,60 μ, από αλουμίνιο – χάλυβα – γύψο – γυαλί πολλαπλού χρωματισμού και θα προσφέρει
2 επιφάνειες διαφημιστικής προβολής:
i) υποκάτω της επιφάνειας των ηλιακών συλλεκτών (2 Χ 72 cm X 134 cm), στατική διαφήμιση,
ii) οθόνη LED (127cm Χ 101cm), ηλεκτρονική διαφήμιση.
Η ισχύουσα νομοθεσία περί Υπαίθριας Διαφήμισης, αναφέρεται στον Ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση κλπ» και
συγκεκριμένα :
- στο άρθρο του 1 «..στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική διαφήμιση σε
δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους»
- στο άρθρο του 3: i) «το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων για υπαίθρια διαφήμιση
ανήκει στους ΟΤΑ α’ βαθμού», και ii) «η ως άνω παραχώρηση μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με την ανάληψη εκ μέρους του
μισθωτή της υποχρέωσης προμήθειας ειδών ή παροχής υπηρεσιών προς τον παραχωρησιούχο Δήμο» και iii) «με κοινή
απόφαση Υπουργών ρυθμίζονται σχετικά θέματα».
Ακολούθως, βάσει της προηγούμενης αναφοράς του νόμου, εκδόθηκε η αρ. Υπουργική Απόφαση 52138/2-12-2003
(ΦΕΚ 1788Β/2003), στης οποίας το άρθρο «6.Εξουσιοδοτική Διάταξη», αναφέρονται τα εξής: «Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές κατασκευής καθώς και ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις
τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων επιπλέον των όσων καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τις τυπικές
ιδιαιτερότητες του Δήμου. Με τις αποφάσεις αυτές δεν επιτρέπονται να αυξάνονται οι μέγιστες διαστάσεις των πλαισίων,
όπως καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, ούτε να τροποποιούνται και οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των πλαισίων
που καθορίζονται με τα προηγούμενα άρθρα με τρόπο δυσμενέστερο για το περιβάλλον.»
Προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά
με το παρόν θέμα, είναι αναγκαία η Γνωμοδότηση προς αυτή από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
Προς τούτο, το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, με την υπ’ αριθ. 4/24-2-2015 Απόφαση – Γνωμοδότησή
του, εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :
Να επιτραπεί στην εταιρεία PVLink Ενεργειακή ΑΕ, όπως εγκαταστήσει, για χρονικό διάστημα ενός έτους, τη
μονάδα φόρτισης κινητών τηλεφώνων (σύστημα “EnGo”), στο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο / έξοδο ΜΕΤΡΟ Εθνικής
Άμυνας, με υποχρέωση της εταιρείας έναντι του παραχωρησιούχου δήμου Παπάγου – Χολαργού:
(1) να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν προβολής μηνυμάτων του δήμου, στην οθόνη LED επί 120 λεπτά ημερησίως και
(2) να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν φόρτισης κινητών / λοιπών συσκευών συνδημοτών μας, καθ’όλη τη διάρκεια
του 24ωρου, στη μονάδα φόρτισης της εγκατάστασης.
Κατόπιν των ανωτέρω, , παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού :
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση της Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως :
Επιτραπεί στην εταιρεία PVLink Ενεργειακή ΑΕ, να εγκαταστήσει, για χρονικό διάστημα ενός έτους, τη μονάδα
φόρτισης κινητών τηλεφώνων (σύστημα “EnGo”), στο δημοτικό κοινόχρηστο χώρο / έξοδο ΜΕΤΡΟ Εθνικής Άμυνας,
με υποχρέωση της εταιρείας έναντι του παραχωρησιούχου Δήμου Παπάγου – Χολαργού:

(1) να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν προβολής μηνυμάτων του δήμου, στην οθόνη LED επί 120 λεπτά ημερησίως
και
(2) να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν φόρτισης κινητών / λοιπών συσκευών συνδημοτών μας, καθ’όλη τη διάρκεια
του 24ωρου, στη μονάδα φόρτισης της εγκατάστασης.
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Το μέλος κα Ελένη Γεωργακοπούλου μειοψήφισε ψηφίζοντας «ΟΧΙ».
Το μέλος κ. Νικόλαος Κουτάκης, μειοψήφισε ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ».

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΦΡΑΓΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δήμητρα Ρουφογάλη
Βασίλειος Σιαμάνης
Μιχαήλ Χατζής
Μαρία Δημητριάδου
Ελένη Γεωργακοπούλου
Νικόλαος Κουτάκης

