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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
6η Συνεδρίαση 22/6/2015
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30/2015
ΘΕΜΑ: «Τεχνική Έκθεση για µετατοπίσεις περιπτέρων στον ∆ήµο Καισαριανής».
Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, της 22ας του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015.
Στην Καισαριανή σήµερα την 22α του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2015 ηµέρα
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µ.µ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
Καισαριανής, συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 6665/16-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει.
.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Περρής Ιωάννης
2.Παπαγιάννης Ιωάννης
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος
6.Λυκούδης Αλεβίζος
Στην συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν τα αναπληρωµατικά µέλη α) κ. Μαζαράκη
Έλλη από τον συνδυασµό «Καισαριανή πόλη για όλους» και β) κ. Χατζηδηµητράκης
Αργύριος από τον συνδυασµό «Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής».
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου
Γ.Χουδετσανάκη.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των
µελών την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Προς
Την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΘΕΜΑ: «Τεχνική Έκθεση για µετατοπίσεις περιπτέρων στον ∆ήµο
Καισαριανής»
Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. 2759/12-05-2015 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά στην
αίτηση της κας Κατσαβάκη για µεταφορά του περιπτέρου της από την οδό Φορµίωνος 11,
σας καταθέτουµε στοιχεία για όλα τα περίπτερα που λειτουργούν στον ∆ήµο Καισαριανής
συνοδευόµενα από τοπογραφικό διάγραµµα µε τις θέσεις τους και τις προτεινόµενες θέσεις
για την µεταφορά των “προβληµατικών” από άποψη επάρκειας χώρου και εµπορικότητας
περιπτέρων.
Σηµειώνουµε, σύµφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ
93/14.04.2014 τ.Α΄) ότι:
«Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία
απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο του
περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η
ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας
και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όµοια απόφαση,
επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ.
1044/1971.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η
οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας
πεζών και των οχηµάτων, µη επιτρεπόµενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε
περίπτωση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από
την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχοµένης άπρακτης αυτής,
τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς
ασφάλειας.
Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της
δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού
περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των
κουβουκλίων, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες».

Επίσης σύµφωνα µε τν παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τ.Α΄) σε
περίπτωση µετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει
αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου µετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η
αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη
µετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. Σε περίπτωση
προσωρινής µετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση µόλις
εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη µετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής µετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του
οποίου γίνεται η µετατόπιση.
Από την ανάλυση των στοιχείων εκτός από το περίπτερο της κας Κατσαβάκη
Θέµιδος, υπάρχουν και άλλα περίπτερα που είτε είναι κλειστά λόγω µειωµένης
εµπορικότητας του σηµείου που βρίσκονται, είτε λόγω στενότητας χώρου η ανάπτυξη των
ψυγείων και των ραφιών δηµιουργούν προβλήµατα στην διέλευση των πεζών.
Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει 5 νέες θέσεις περιπτέρων σε σηµεία της πόλης που δεν
υπάρχουν άλλα περίπτερα, δεν εµποδίζουν άλλες επιχειρήσεις και βιτρίνες καταστηµάτων,
υπάρχει επάρκεια επιφάνειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτησή τους και είναι σε
σηµεία που κρίνουµε ότι έχουν εµπορικότητα.
Σε ότι αφορά στα περίπτερα των οποίων δικαιούχος είναι ο ∆ήµος Καισαριανής παρατηρείται
ότι το περίπτερο µε αρ. 5 όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό είναι κλειστό περίπου
δύο χρόνια λόγω µειωµένης εµπορικότητας της θέσης του. Προτείνεται η µεταφορά του σε
κάποια από τις προτεινόµενες θέσεις 1-5 ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον κατά την εξεύρεση
νέου ενοικιαστή.
Σε ότι αφορά την αίτηση της κας Κατσαβάκη για την µεταφορά του περιπτέρου της εφόσον
παρθεί η απόφαση για τη θέση που θα καταλάβει το περίπτερο µε αρ. 5, µπορεί να
µεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο από τα εναποµείναντα σηµεία µε δική της επιλογή.
Οι αποφάσεις για µεταφορά των περιπτέρων πρέπει να διαβιβαστούν στην οικεία αστυνοµική
αρχή για την έκδοση απόφασης σχετικά µε την καταλληλότητα του νέου χώρου και κατόπιν
να εκδοθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την υλοποίηση των µετακινήσεων.
Για τους παραπάνω λόγους, ζητάµε:
• την λήψη απόφασης σχετικά µε την µεταφορά του περιπτέρου ιδιοκτησίας του ∆.
Καισαριανής από την Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 184 σε κάποιο από τα προτεινόµενα
σηµεία (µε έξοδα µεταφοράς του ∆. Καισαριανής),
• την λήψη απόφασης σχετικά µε την αίτηση της κας Κατσαβάκη για την µεταφορά
του δικού της περιπτέρου (µε έξοδα µεταφοράς του αιτούντα),
• την λήψη απόφασης για την χρήση των προτεινόµενων νέων θέσεων ώστε να
χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές µετακινήσεις περιπτέρων.
Συνηµµένα:
1. Την υπ΄αρ. 2756/11-3-2015 αίτηση της Κατσαβάκη Θέµιδος
2. Τοπογραφικό διάγραµµα µε τις θέσεις των υφιστάµενων περιπτέρων και τις θέσεις
που προτείνονται για µεταφορά περιπτέρων

3. Πίνακας µε τα στοιχεία των υφιστάµενων περιπτέρων
4. Φωτογραφίες από τα προτεινόµενα σηµεία για µεταφορά περιπτέρων.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΙΑΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή
Ποιότητα Ζωής.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την µεταφορά του περιπτέρου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καισαριανής που
βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης και Τριών Ιεραρχών Ο.Τ.67 στην Υµηττού
και Τσάφου.
Όσο αφορά την αίτηση της κας. Κατσαβάκη Θέµιδος ιδιοκτήτρια του περιπτέρου
που βρίσκεται επί της οδού Φορµίωνος 11 µε την οποία αιτείται την άδεια για την
µεταφορά του περιπτέρου της δύναται να επιλέξει µεταξύ των θέσεων που βρίσκονται
α) Γρηγορίου Θεολόγου και Ιέρωνος Ο.Τ.191 ή β) Υµηττού και Φορµίωνος Ο.Τ. 197
ή γ) Εθνικής Αντίστασης και ∆αµάρεως Ο.Τ. 179 ή Ευφρονίου και Γρηγορίου
Θεολόγου, κατόπιν συνεργασίας της µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Περρής Ιωάννης
2.Παπαγιάννης Ιωάννης
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος
6.Λυκούδης Αλεβίζος
Καισαριανή 23/6/2015
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

