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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
3η Συνεδρίαση 14- 06- 2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στη διεύθυνση
Υμηττού αρ. 50.
Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2022 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 14η του
μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11198/10-06-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της
Επιτροπής και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67
παρ. 4 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με
την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του
Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος ΔήμαρχοςΠρόεδρος
1.Βούρλου Μαρία
2.Φασκιώτης Γεώργιος
3.Γαβρίλη Αγγελική
4.Σταμέλος Ηλίας
5.Αναγνωστάκης Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ
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6.Αλεξόπουλος Σπυρίδων
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου
Σ. Φιλοπούλου.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών, την
κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 9746/24-05-2022 εισήγησή του αναπληρωτή
προϊστάμενου του τμήματος Δημοτικών Εσόδων κ. Γκαιδατζή Σωτήρη η οποία
έχει ως εξής :
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. 34098/10-09-2001 Απόφαση Νομάρχη Αθηνών.
7) Η με αρ. πρωτ. 7163/13-4-2022 αίτηση του Χαράλαμπου Κιούλου.
8) Η από 23/3/2022 εξουσιοδότηση του Κιούλου Χαράλαμπου από την
Μανωλίτση Βασιλεία.
9) Το με αρ. πρωτ. 1016/85/4-α’/11-05-2022 έγγραφο του Αστυνομικού
Τμήματος Καισαριανής.
10)Το με αρ. πρωτ. 9472/20-05-2022 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου.
ΚΕΙΜΕΝΟ
Σας ενημερώνουμε ότι:
1) Σύμφωνα με τα άνω ( 1 ) σχετικά 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 περιπτέρων του Δήμου Καισαριανής.
4) Σύμφωνα με το ( 6 ) σχετικό παραχωρήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης του
περιπτέρου της διεύθυνσης Υμηττού αρ.50 στην κα. Μανωλίτση Βασιλεία του
Αντωνίου.
5) Σύμφωνα με το ( 8 ) σχετικό η κα Μανωλίτση Βασιλεία εξουσιοδότησε τον κο
Κιούλο Χαράλαμπο να προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη μετατόπιση του
εν λόγω περιπτέρου.
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6) Με την ( 7 ) σχετική ο Κιούλος Χαράλαμπος αιτείται τη μετακίνηση του
περιπτέρου της Υμηττού αρ.50 σε κοντινή απόσταση.
7) Σύμφωνα με το ( 9 ) σχετικό το Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής συνηγορεί στη
μετατόπιση του περιπτέρου της Υμηττού αρ.50.
8) Η παράγραφος 3 του ( 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) Τα ( 2 ) άνω σχετικά ορίζουν ότι σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν
αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν.
10) Η μετατόπιση του περιπτέρου της διεύθυνσης Υμηττού αρ. 50 θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Περιπτέρων του Δήμου Καισαριανής.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε τη μετατόπιση
του περιπτέρου της διεύθυνσης Υμηττού αρ.50 κατά είκοσι ( 20 ) μέτρα επί του ιδίου
πεζοδρομίου, προς την οδό Θεολόγου.
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73
και 75 του ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Μετά
από
διαλογική
συζήτηση
η
οποία
καταγράφεται
στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ ΄ οψιν:
 Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης Αρχιτεκτονικού
Σχεδιασμού Εποπτείας και Ελέγχου
 Την υπ’αριθμ πρωτ. 7163/13-4-2022 αίτηση του Χαράλαμπου Κιούλου
 Την σχετική νομοθεσία
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος ψηφίζει ΛΕΥΚΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση μετατόπισης περιπτέρου που βρίσκεται στη διεύθυνση Υμηττού
αρ. 50 , κατά είκοσι ( 20 ) μέτρα επί του ιδίου πεζοδρομίου, προς την οδό Θεολόγου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη
της Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βούρλου Μαρία
2. Φασκιώτης Γεώργιος
3. Γαβρίλη Αγγελική
4. Σταμέλος Ηλίας
5. Αναγνωστάκης Κων/νος
6. Αλεξόπουλος Σπυρίδων
Καισαριανή

14/06/2022

Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

