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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 15/2015
«Εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη μεταφορά περιπτέρων σε
κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».
Πρακτικό της με αριθ. 6/2016 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της 31ης του μηνός Μαρτίου του
έτους 2016.
Στο Χολαργό σήμερα, 31-03-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
7150/29-03-2016, πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Γκούμα Α., Αγορίτσας Δ., Παραδέλλη Ι., Αλεξόπουλος Χ., Μακρίδης Π. Ζήκας Δ., Φιλόσοφος
Α.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαγιάννη Ι., Δερτιλή Ε., Κουντούρης Χ., Κώνστα Κ. (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα).
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια εισηγούμενη το τρίτο
θέμα ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου, ότι παρέλαβε την με αρ. πρωτ 6442 από 21-032016 εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει τα κάτωθι :
Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α΄), σε συνδυασμό με
την εγκύκλιο 38/06-06-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών περίπτερα που έχουν κενωθεί
χωροθετούνται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της Δημοτικής
Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζώης. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η
μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1977.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής η
οποία αν είναι αρνητική είναι δεσμευτική για το Δήμο.
Στο Δήμο μας υπάρχουν τα κάτωθι κενωθέντα περίπτερα:
1) Περικλέους 21-23, για το οποίο με την υπ’ αριθ. πρωτ. 22192/23-09-2015 αίτησή της η
ιδιοκτήτρια κ. Κούλα-Κυριακούλα Πούλη παραιτήθηκε του δικαιώματος εκμετάλλευσης του
και με την υπ’ αριθ. 67/2108/26-01-16 απόφαση Δημάρχου καταργήθηκε η άδεια του.
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2) Περικλέους 12, του οποίου ο ιδιοκτήτης Ψιλοβίκος Σταμάτιος απεβίωσε στις 02/05/2010,
το περίπτερο ήταν ενοικιασμένο έως το 2011 και με την υπ’ αριθ. 77/988/11-01-2013
απόφαση Δημάρχου καταργήθηκε η άδεια του.
Την 26-06-2013 πραγματοποιήθηκε κλήρωση και η θέση παραχωρήθηκε στην κ. Μπολάνο
Καλλιόπη. Στις 27/11/2013 η κ. Μπολάνο Καλλιόπη παραιτήθηκε του δικαιώματος
εκμετάλλευσης του περιπτέρου λόγω αδυναμίας λειτουργίας του.
Την 30-06-2014 πραγματοποιήθηκε κλήρωση και η θέση παραχωρήθηκε στον κ. Βακάλη
Παναγιώτη. Στις 23/12/2015 ο κ. Βακάλης Παναγιώτης παραιτήθηκε του δικαιώματος
εκμετάλλευσης του λόγω αδυναμίας λειτουργίας του.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας αιτήθηκε τη γνωμοδότηση της Τροχαίας Αγίας
Παρασκευής, η οποία ήταν αρνητική και για τα δύο περίπτερα σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ.
πρωτ. 1012/15/245-β (22/12/2015) και 1012/15/251-β΄ (20/02/2016) έγγραφά τους.
Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική γνωμοδότηση της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής
παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την απομάκρυνση των ανωτέρω περιπτέρων και τη
μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην
παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών.

Μετά τα ανωτέρω η Πρόεδρος, εισηγήθηκε τη λήψη σχετικής απόφασης.
To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού αφού άκουσε την Πρόεδρο, είδε την με
αρ. πρωτ 6442 από 21-03-2016 εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων και Λαϊκών Αγορών
της Διεύθυνσης Οικονομικών και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
α. την απομάκρυνση των ανωτέρω περιπτέρων.
β. τη μελλοντική μεταφορά τους σε κατάλληλες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία ώστε να μην παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας η κα Παραδέλλη Ι. ήταν απούσα.
Η Πρόεδρος

Αικατερίνη Γκούμα

Τα Μέλη
Αγορίτσας Δ., Αλεξόπουλος Χ., Μακρίδης Π. Ζήκας Δ., Φιλόσοφος Α.

