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                                                2
η
 Συνεδρίαση   14/03/2019 

                                                ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 06/2019 

 

 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 195/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 2ης/2019 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την  14

η
 του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ . 

Στην Καισαριανή σήµερα την 14
η
  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 13.30µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε 
τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 

πρωτ. 3174/ 08-03-2019  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 

Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε  (6) µέλη. 

 

Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ                   

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης                                                 
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Πολυχρονάκης Συµεών  

4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

5. Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
6. Λυκούδης Αλεβίζος 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  3
ο
   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

µελών την µε αριθ. πρωτ. 3082 /06-03-2019  εισήγηση της κα. Ατραίδου Αναστασίας 
Προϊσταµένης  Τµήµατος ∆ηµοτικών Εσόδων του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής : 
 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Καισαριανή:  06/  03/ 2019                

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                Αρ. πρωτ.       3082   

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 

∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Υπεύθυνη : κα Ατραϊδου Αναστασία  

 

 

 

                                                    ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ  

                                             ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

                                       ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ : 1)Κατάργηση θέσης περιπτέρου της διεύθυνσης Εθνικής 
Αντίστασης αρ.71 

                     2)Τροποποίηση της Απόφασης 195/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

Σχετ.: 1) Ο N.3852/2010 ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης).  
           2) Το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α’ 

           3) Η µε αρ.195/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Καισαριανής 
           4) Η µε αρ.59819/05/10-05-2006 Απόφαση Νοµάρχη Αθηνών  

           5) Η µε αρ.πρωτ.12566/03-11-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου Καισαριανής 
           6) Η από 24/01/2014 Ληξιαρχική Πράξη θανάτου της Λιάκου Βασιλικής µε  
           Α.∆.Τ. Α544917  

           7) Το αρθρ.56 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α’  

           8) Η µε αρ.πρωτ. 179/07-01-2019 Αίτηση/Υπεύθυνη ∆ήλωση του Τανισκίδη 

Σταµάτη 

           9) Η εγκύκλιος 38 µε αρ.πρωτ.23463/06-06-2014 του Υπουργείου 

Εσωτερικών/ 

           Γενική ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι:  
1) Σύµφωνα µε το ως άνω ( 1 ) σχετικό η υπευθυνότητα για τη λειτουργία των 

περιπτέρων έχει περιέλθει στους ∆ήµους της χώρας. 
2) Το ( 2 ) σχετικό καθορίζει τη γενική νοµοθεσία για τη λειτουργία των περιπτέρων. 

3) Σύµφωνα µε το ( 3 ) σχετικό ο ∆ήµος είχε αποφασίσει πως στη διεύθυνση Εθνικής 
Αντίστασης αρ.71 θα υπάρχει θέση περιπτέρου. 

4) Σύµφωνα µε το ( 4 ) σχετικό παραχωρήθηκε η χρήση της άδειας περιπτέρου της 
διεύθυνσης Εθνικής Αντίστασης αρ.71 στη Λιάκου Βασιλική µε Α.∆.Τ. Α544917 

5) Σύµφωνα µε το ( 5 ) σχετικό παραχωρήθηκε η µίσθωση της άδειας περιπτέρου της 
διεύθυνσης Εθνικής Αντίστασης αρ.71 από τη Λιάκου Βασιλική στον Τανισκίδη 

Σταµάτη 



6) Σύµφωνα µε τα ( 2 ) και ( 6 ) σχετικά κατόπιν του θανάτου της προαναφερόµενης 
Λιάκου Βασιλικής η θέση περιπτέρου της διεύθυνσης Εθνικής Αντίστασης αρ.71 έχει 
περιέλθει στο ∆ήµο. 

7) Σύµφωνα µε το ( 7 ) σχετικό η µίσθωση της θέσης περιπτέρου στην Εθνικής 
Αντίστασης αρ.71 στον Τανισκίδη Σταµάτη παρατάθηκε µέχρι τη λήξη της δεκαετίας 
από την έναρξη της µίσθωσης. 
8) Σύµφωνα µε το ( 8 ) σχετικό ο Τανισκίδης Σταµάτης παραιτήθηκε από το δικαίωµα 

χρήσης του περιπτέρου της διεύθυνσης Εθνικής Αντίστασης αρ.71 

9) Σύµφωνα µε το ( 9 ) σχετικό ο ∆ήµος έχει δικαίωµα να προβεί σε διαγωνισµό 

ανάθεσης της µίσθωσης της θέσης του περιπτέρου στη διεύθυνση Εθνικής 
Αντίστασης αρ.71 η να προβεί στην κατάργησή της. 
 

Παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε τα ως άνω αποφασίσετε την κατάργηση της θέσης 
περιπτέρου της διεύθυνσης Εθνικής Αντίστασης αρ.71 καθότι παρεµποδίζει επί 
µακρόν την ασφαλή διέλευση των πεζών και επιπρόσθετα τα δύο υπάρχοντα 

περίπτερα της Πλατείας ∆ηµάρχου Παναγιώτη Μακρή που βρίσκονται σε ελάχιστη 

απόσταση ( λιγότερο από 20 µέτρα ) από την εν λόγω θέση επαρκούν για την 

εξυπηρέτηση κάθε τυχόν ενδιαφερόµενου για είδη που πωλούνται από περίπτερα. 

Συγχρόνως, παρακαλούµε όπως προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να 

τροποποιηθεί αναλόγως η Απόφαση 195/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 

∆ήµου. 

 

 

 

                                                                               Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                                                                    ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

 

 

                                                                                   ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

                                                 

                                                ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την τροποποίηση της απόφασης 195/2015 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                 1.Περρής Ιωάννης 
                                                                                 2.Παπαγιάννης Ιωάννης 
                                                                                 3.Πολυχρονάκης Συµεών 

                                                                                 4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 

                                                                                 5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                                 6.Λυκούδης Αλεβίζος 
 

  ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                             Καισαριανή   14/03/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

 

                                                

                                                                              ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


