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Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού,
σχετικά με κατάργηση θέσης περιπτέρου (πλ. Παπαφλέσσα)
και μεταφοράς θέσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης : 59
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. 8199/11.05.2021 εισήγηση
του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης & Αδειοδοτήσεων, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου
Παπάγου –Χολαργού , η οποία έχει ως ακολούθως :
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4093/2012 παρ. ΣΤ. υπ. ΣΤ.2. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 και
ισχύει.
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2. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014
3. Την με αρ. 162/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού σχετικά
με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Περιπτέρων.
4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10055/09.05.2017 αρνητική γνωμοδότηση, του Β’ Τμήματος Τροχαίας
Βορ/κης Αττικής σχετικά με την καταλληλόλητα της παρούσας θέσης.
5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 20270/10.08.2017 θετική γνωμοδότηση, του Β’ Τμήματος Τροχαίας
Βορ/κης Αττικής σχετικά με την καταλληλότητα της νέας θέσης μετά τη μετατόπιση.
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 για οποιονδήποτε λόγο , 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. Στις περιπτώσεις αυτές
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.
Ιστορικό
Στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα και συγκεκριμένα στη συμβολή της Πλ.
Παπαφλέσσα με την οδό Δαγκλή 4 έχει κενωθεί περίπτερο.
Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εν λόγω περιπτέρου, περιήλθε στη δικαιοδοσία του Δήμου το 2014 που
ο δικαιούχος του Αθανάσιος Βλάσης απεβίωσε.
Ο μισθωτής του, Κώστας Κάστας, με την υπ’ αρ. πρωτ. 28151/24.11.2016 αίτησή του παρέδωσε το
περίπτερο στο Δήμο με την αιτιολογία ότι δεν υπήρχε αγοραστικό ενδιαφέρον στην περιοχή και αδυνατούσε να
ανταποκριθεί στα έξοδά του.
Το περίπτερο σύμφωνα με την ανωτέρω (3) σχετική, ανήκει στην κατηγορία του 30%, το οποίο
παραχωρείται με δημόσια κλήρωση στις ειδικές κατηγορίες που ορίζει( ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κλπ).
Κατόπιν ερωτήματος της υπηρεσίας, σχετικά με την καταλληλότητα του χώρου, το Β’ Τμήμα Τροχαία
Βορ/κης Αττικής, σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό, αποφάνθηκε ότι ο χώρος δεν πληροί τις προϋποθέσεις.
Ως εκ τούτου, έγινε νέος σχεδιασμός, για μετατόπιση του περιπτέρου προς την πλατεία, ώστε να υπάρξει
ελεύθερο πεζοδρόμιο πλάτους 2,73μ. για τη διέλευση των πεζών. Το νέο σχεδιάγραμμα εστάλη στην Τροχαία,
το οποίο εγκρίθηκε με το ανωτέρω (5) σχετικό έγγραφο.
Με την υποχρέωση να μετακινηθεί το περίπτερο στην υποδεικνυόμενη θέση που είχε αποφασιστεί, με την
υπ΄αρ. 4404/26-02-2018 προκήρυξη, προσεκλήθησαν ενδιαφερόμενοι για την παραχώρηση του περιπτέρου
αλλά δεν παρουσιάστηκε κανείς.
Επαναλήφθηκε η διαδικασία με την υπ΄αρ. 9876/17-04-2019 προκήρυξη και την ίδια υποχρέωση για
μετακίνηση του κουβουκλίου, και εμφανίστηκαν τρεις (3) ενδιαφερόμενοι. Το περίπτερο παραχωρήθηκε
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διαδοχικά και στους τρεις διότι διαδοχικά παραιτήθηκαν αντιστοίχως και οι τρεις λόγω αδυναμίας εύρεσης
μισθωτή.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για μίσθωση του
συγκεκριμένου περιπτέρου και επιπλέον ως κλειστό περίπτερο πλήττει την αισθητική της πόλης μας,
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, 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. 10 / 19-5-2021 Απόφαση, με την
οποία εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού την κατάργηση της
συγκεκριμένης θέσης του περιπτέρου, επί της συμβολής της Πλατείας Παπαφλέσσα με την οδό Δαγκλή
αριθ. 4 και τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην
παρεμποδίζεται και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, 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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, την κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης
του Κενωθέντος Περιπτέρου, επί της συμβολής της Πλατείας Παπαφλέσσα με την οδό Δαγκλή αριθ. 4 και
τη μεταφορά της σε κατάλληλο χώρο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να μην παρεμποδίζεται
και να είναι ασφαλής η διέλευση πεζών, 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
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