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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 12 της απόφασης 195/2015 του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
 
Πρακτικό της με αριθμό 4ης/2020 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Καισαριανής, την  28η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 
Στην Καισαριανή σήμερα την 28η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα 15:00 μ.μ. η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καισαριανής, συνήλθε 
σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 9131/24-09-2020 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. 
 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του 
Αντιπροέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε  (5) μέλη. 
 
 
               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ 
                                                                                  
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   
1. Βούρλου Μαρία Αναγνωστάκης Κων/νος 
2.Φασκιώτης Γεώργιος  
3.Καλαλής Εμμανουήλ  
4.Σταμέλος Ηλίας  
5. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
  
 
 



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον  υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του 
Δήμου Σταθάκη Ιωάννη. 
 

 
Ο  Δήμαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Βοσκόπουλος 

Χρήστος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αρ. πρωτ. 8027/28-08-2020 εισήγηση του  
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Δημοτικών Εσόδων κ. Γκαϊδατζή 
Σωτηρίου, η οποία έχει ως εξής : 
 
 
 
ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση της Απόφασης 195/2015 του Δημοτικού   
                                                  Συμβουλίου  
                           
                       
Σχετ.: 1) Τα άρθρα 94 και 95 του N.3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α’(Πρόγραμμα   
                Καλλικράτης).  
           2) Η Ν.Δ. 1044/1971 ΦΕΚ 2415/71 τεύχος Α’ όπως αντικαταστάθηκε με το  
              άρθρο 9 του Ν.1043/1980 ΦΕΚ 87/1980 τεύχος Α' και τροποποιήθηκε με την 
               παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν.3648/2008 ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος  
               Α΄. 
           3) Το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α’ 
           4) Η εγκύκλιος 38 με αρ. πρωτ. 23463/06-06-2014 του Υπουργείου  
               Εσωτερικών 
           5) Η με αρ.195/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  
               Καισαριανής 
           6) Η με αρ.27685/15-10-2007 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών  
           7) Η με αρ.46097/17-08-2007 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών 
           8) Η με αρ.22071/27-09-1983 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών  
           9) Το με Α.Μ.Υ. 2082 της 5ης Αυγούστου 2020 έγγραφο του Αστ. Τμήματος  
                 Καισαριανής 
          10) Το με αρ.πρωτ.7335/06-08-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.  
                Καισαριανής  
          11) Η με αρ. πρωτ.7657/19-08-2020 αίτηση του Γεωργακόπουλου Ιωάννη με  
                θέμα την εκδήλωση επιθυμίας για μετατόπιση του περιπτέρου που του έχει  
                παραχωρηθεί.  
 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Σας ενημερώνουμε ότι:  
1) Σύμφωνα με το ως άνω ( 1 ) σχετικό η υπευθυνότητα για τη λειτουργία των 
περιπτέρων βαρύνει τους Δήμους της χώρας. 
2) Τα (2), (3), & (4) σχετικά καθορίζουν το γενικό  πλαίσιο λειτουργίας των 
περιπτέρων. 
3) Το (5) σχετικό είναι ο Κανονισμός που θέσπισε ο Δήμος Καισαριανής για τα 
περίπτερα της δικαιοδοσίας του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 



4) Σύμφωνα με το (6) σχετικό παραχωρήθηκε η χρήση της άδειας περιπτέρου της 
διεύθυνσης Ευφρονίου αρ.29 στην κα. Γρανιτσιώτη Δανάη του Σωτήριου και της 
Αγγελικής. 
5) Σύμφωνα με το (7) σχετικό παραχωρήθηκε η χρήση της άδειας περιπτέρου της 
διεύθυνσης Φορμίωνος αρ.11 στην κα. Κατσαβάκη Θέμιδα του Βασιλείου και της 
Παρασκευής. 
6) Σύμφωνα με το (8) σχετικό παραχωρήθηκε η χρήση της άδειας περιπτέρου της 
διεύθυνσης Εθνικής Αντίστασης αρ.226 στον κο. Γεωργακόπουλο Ιωάννη του 
Παναγιώτου και της Σωτηρίας 
7) Σύμφωνα με τα (9) και (10) σχετικά η Ελληνική Αστυνομία συνηγορεί στη 
μετατόπιση των περιπτέρων της Ευφρονίου αρ.29 στη θέση Γρηγορίου Θεολόγου και 
Ευφρονίου, της Φορμίωνος αρ.11 στη θέση Γρηγορίου Θεολόγου και Κουκλουτζά 
και της Εθνικής Αντίστασης αρ.226 στη θέση Εθνικής Αντίστασης αρ.184 και Τριών 
Ιεραρχών. 

8) Η παράγραφος 3 του ως άνω (3) σχετικού έχει ως εξής «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.» 

9) Το (2) ως άνω σχετικό ορίζει ότι 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. 



10) Όλες οι αλλαγές που θα προκύψουν κατά και από τη μετατόπιση των εν λόγω 
περιπτέρων θα γίνουν σύμφωνα με τα οριζόμενα από (5) ως άνω σχετικό που είναι ο 
Κανονισμός λειτουργίας των Περιπτέρων του Δήμου Καισαριανής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω παρακαλούμε όπως: 
 
Α) Αποφασίσετε τη μετατόπιση των εν λόγω περιπτέρων ως ακολούθως:   
 
         α) Από Ευφρονίου αρ.29 σε Γρηγορίου Θεολόγου & Ευφρονίου 
         β) Από Φορμίωνος αρ.11 σε Γρηγορίου Θεολόγου & Κουκλουτζά 
         γ) Από Εθν. Αντίστασης αρ.226 σε Εθν. Αντίστασης αρ.184 & Τριών 
Ιεραρχών 
 
 
Β) Εγκρίνετε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 12 της Απόφασης 195/2015 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. 
 
 
Γ) Απορρίψετε την αίτηση του Γεωργακόπουλου Ιωάννη για μετατόπιση του 
περιπτέρου που του έχει παραχωρηθεί καθώς η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι η 
τελική θέση του περιπτέρου μετά τη μετατόπιση πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή 
απόσταση από την αρχική, ενώ δεν προβλέπεται παραχώρηση περιπτέρων της 
ιδιοκτησίας του Δήμου χωρίς πλειοδοτικό διαγωνισμό-δημοπρασία.  
    
 
 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος 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 
Ποιότητας Ζωής και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:    
    

 Την εισήγηση του  Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Δημοτικών 
Εσόδων  

 Την με αριθμό 195/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου Καισαριανής  

 Τη σχετική νομοθεσία   
 
 
 Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 12 της με αριθμό 195/2015 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως ακολούθως:  
         α)  Η θέση του περιπτέρου από Ευφρονίου αρ.29 μεταβάλλεται σε 
Γρηγορίου Θεολόγου & Ευφρονίου 
         β) Η θέση του περιπτέρου από Φορμίωνος αρ.11 μεταβάλλεται σε 
Γρηγορίου Θεολόγου & Κουκλουτζά 



         γ) )  Η θέση του περιπτέρου από Εθν. Αντίστασης αρ.226 μεταβάλλεται σε 
Εθν. Αντίστασης αρ.184 & Τριών Ιεραρχών 
 
 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                        1.Βούρλου Μαρία 
                                                                        2.Φασκιώτης Γεώργιος 
                                                                        3.Καλαλής Εμμανουήλ 
                                                                        4. Σταμέλος Ηλίας 
                                                                        5. Αλεξόπουλος Σπυρίδων 
                                                                         
 
 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                                                                                  Καισαριανή       28/09/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

                                                        ΖΩΗΣ 
 
 

                                                                     ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


