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Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού,
σχετικά με κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παλαμά έναντι).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 58
Χολαργός σήμερα την 24η του μηνός Μαϊου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 π.μ. και
μέσω Τηλεδιάσκεψης , στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνοϊού και
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 427 Εγκύκλιο (Αριθ. Πρωτ. 77440/13-11-2020, ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6 – ΠΓΦ) του
ΥΠ.ΕΣ,, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, κατόπιν
της από 20-5-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου αυτής κου Μιχάλη Τράκα.
Κατά τον έλεγχο απαρτίας βρέθηκαν οι ακόλουθοι Παρόντες και Απόντες :
Παρόντες
Μιχάλης Τράκας (Πρόεδρος)
Μιχάλης Υφαντής
Μιμή Ρουφογάλη).
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (σε αναπλήρωση
του κ. Μιχ. Χατζή)
Χρήστος Πετράκης (σε αναπλήρωση του κ. Γ.
Πολύδωρα).
Λουκάς Ρίζος

Απόντες
Μαρία Αθανασάκου Μουντάκη
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Νατάσσα Χαμηλοθώρη

Ο κ. Χρήστος Πετράκης, αποχώρησε από την Τηλεδιάσκεψη, με την άδεια του Προέδρου, μετά την
ψήφιση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η κα Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη, εμφανίστηκε (στην Τηλεδιάσκεψη) στο 4ο θέμα ημερήσιας
διάταξης και συμμετείχε κανονικά ως το τέλος της διαδικασίας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται έξι (6), η Επιτροπή
εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης .
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το θέμα, είπε :
Η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού, παρέλαβε την με αριθ. Πρωτ. 8198/22.04.2021 εισήγηση του
Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παπάγου –Χολαργού , η οποία έχει ως ακολούθως :
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Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4093/2012 παρ. ΣΤ. υπ. ΣΤ.2. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 και
ισχύει
2. Την εγκύκλιο 38/23463/06.06.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.
3. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 1044/1971 (ΦΕΚ Α 245)
4. Την 162/2015 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου (Α.Δ.Α. Ω8ΣΨΩΞ1-ΝΧ4), που αφορά τον κανονισμό
λειτουργίας περιπτέρων του Δήμου.
5. Τα υπ΄αριθμ. 862/18.01.2017 και 10896/16.05.2017 έγγραφα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
προς την Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής για τη γνώμη της σχετικά με την καταλληλότητα της
θέσης
6. Το υπ΄αριθμ. 19186/27-07-2017 έγγραφο της Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής
Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 παρ. ΣΤ. υπ. ΣΤ.2. αρθ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.
4257/14 και ισχύει , περίπτερα που έχουν κενωθεί χωροθετούνται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
μετά από γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Με όμοια
απόφαση επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ.
1044/1971 (ΦΕΚ Α 245)
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισημαίνεται ότι ο καθορισμός των θέσεων
περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Εφόσον κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο περίπτερο, προκειμένου για την παραχώρηση του δικαιώματος
χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας Δημοτικής
Κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν
περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας
αστυνομικής αρχής η οποία αν είναι αρνητική είναι δεσμευτική για το Δήμο
Ιστορικό
Στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στην οδό Φανερωμένης και Τήνου έναντι της Πλ.
Παλαμά και έμπροσθεν του παιδικού σταθμού έχει κενωθεί περίπτερο.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιπτέρου αυτού , έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου από την
12.01.2014 που απεβίωσε η δικαιούχος του Σκλήρη Ευτυχία. Η θανούσα είχε συνάψει συμφωνητικό
μίσθωσης με ημερομηνία λήξης την 01.02.2017. Ο μισθωτής με τη λήξη του συμφωνητικού παρέδωσε,
ως όφειλε, το μίσθιο στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού ώστε να δημοπρατηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Προκειμένου να γίνει η δημοπρασία για την εκμίσθωσή του, ο Δήμος σύμφωνα με το ως άνω σχετικό
(4), υπέβαλε δύο φορές ερώτημα στην Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής. Κατά τα οριζόμενα με τις
διατάξεις του ανωτέρω (1) σχετικού αν παρέλθει η προθεσμία των είκοσι ημερών, από την παραλαβή
του ερωτήματος του Δήμου, τεκμαίρεται θετική γνώμη ως προς την καταλληλότητα και την ασφάλεια του
χώρου.
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Δεδομένου ότι η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής δεν απήντησε εμπρόθεσμα, το Δημοτικό Συμβούλιο
με την υπ΄αριθμ. 181/26-07-2017 απόφασή του, αποφάσισε τη διατήρηση της θέσης του κενωθέντος
περιπτέρου και την δημοπράτησή του.
Την 27-07-2017, με το ως άνω σχετικό (5), η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής γνωμοδότησε
αρνητικά, έκρινε ακατάλληλη τη θέση του περιπτέρου και πρότεινε την απομάκρυνσή του.
Δεδομένης ωστόσο της εκπρόθεσμης απάντησης και της ήδη ληφθείσας απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, η δημοπρασία διεξήχθη κανονικά και την 1η Φεβρουαρίου 2018 υπεγράφη το υπ΄ αρ. πρωτ.
2482 συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης περιπτέρου δεκαετούς διαρκείας και μισθώτρια την
πλειοδότρια κα Παπαπαναγιώτου Δέσποινα του Παναγιώτη.
Με την υπ΄αρ. πρωτ. 9302/12.06.2020 αίτησή της η κα Παπαπαναγιώτου ζήτησε τη λύση της σύμβασης
, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αρ. 85/27.07.2020 έκανε αποδεκτό το αίτημά της και με την υπ΄αρ.
618/11453/09.07.2020 Απόφαση Δημάρχου, υπεγράφη η λύση της σύμβασης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι το εν λόγω κενωθέν περίπτερο δεν δύναται να
δημοπρατηθεί καθώς, σύμφωνα με τη δεσμευτική γνωμοδότηση της Τροχαίας , προτείνεται η
απομάκρυνσή του λόγω της ακαταλληλότητας της θέσης του, εισηγούμαστε την κατάργηση της
συγκεκριμένης θέσης του περιπτέρου και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, οχημάτων,
αναπηρικών και παιδικών αμαξιδίων .
Παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 παρ.
ΣΤ. υπ. ΣΤ.2. περ.3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 και ισχύει.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Τελική Απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από
Εισήγηση που αυτό δέχεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία, με τη σειρά της, έχει λάβει αντίστοιχη
Εισήγηση από το Συμβούλιο της Οικίας Κοινότητας.
Προς τούτο, το Συμβούλιο της Κοινότητας Χολαργού, έλαβε την υπ’ αριθ. 9 / 19-5-2021 Απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την κατάργηση της
ευρισκομένης επί της συμβολής των οδών Φανερωμένης και Τήνου (έναντι Πλατείας Παλαμά)
συγκεκριμένης θέσης του περιπτέρου και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, οχημάτων, αναπηρικών
και παιδικών αμαξιδίων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, όπως διαμορφώσει την Εισήγησή της
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την κατάργηση της ευρισκομένης επί
της συμβολής των οδών Φανερωμένης και Τήνου (έναντι Πλατείας Παλαμά) συγκεκριμένης θέσης
Κενωθέντος περιπτέρου και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
ώστε να μην παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, οχημάτων, αναπηρικών και
παιδικών αμαξιδίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Υφαντής
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Μιμή Ρουφογάλη
Αθαν. Αυγουρόπουλος
Λουκάς Ρίζος

