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ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου –
Χολαργού, σχετικά με τη διατήρηση θέσης
Περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Μεσογείων
226 και Αετιδέων.
Αριθμός Απόφασης: 9

Χολαργός σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.30 π.μ. και στο κατάστημα
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε την 16/3/2014,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με παρόντες:
Παρόντες

Απόντες

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή, Πρόεδρο

Ειρήνη Βεντουζά

2 Δήμητρα Ρουφογάλη

Νικόλαος Κουτάκης

3 Βασίλειος Σιαμάνης
4 Μιχαήλ Χατζής
5 Μαρία Δημητριάδου
6 Ελένη Γεωργακοπούλου
7 Νικόλαος Στάππας.
8. Γεώργιος Τσουροπλής ( αναπληρωματικό μέλος).

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εννέα (9) Μελών παρίστανται οκτώ (8), η Επιτροπή εισήλθε στη
συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, Διάταξης, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, είπε ότι, το παρόν θέμα εισάγεται ως ΈΚΤΑΚΤΟ και, ως εκ τούτου, απαιτείται η γνώμη των
παριστάμενων μελών, προκειμένου αυτό να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ, όπως το παρόν θέμα συζητηθεί ως ΕΚΤΑΚΤΟ και προταχθεί
των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
α. Σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 76 του Ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής :

ΑΔΑ:
« Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι θέσεις των Περιπτέρων
και ΩΟ97ΩΞ1-6ΒΡ
αποτυπώνονται σε σχετικά
τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο
περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος».
β. Πέραν των ανωτέρω, στην Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 38/23463/6-6-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, επισημαίνεται
ότι ο καθορισμός των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις, όσο και σ’ αυτές που έχουν κενωθεί για
οποιοδήποτε λόγο.
Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα α και β, προκύπτει ότι για την περίπτωση κενωθέντος περιπτέρου, ακολουθείται η
ακόλουθη διαδικασία :
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το θέμα ( διατήρηση ή απομάκρυνση του περιπτέρου), μετά από εισήγηση
– Γνωμοδότηση προς αυτό από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία, αντίστοιχα έχει προηγουμένως δεχθεί
εισήγηση από το Συμβούλιο της αρμόδιας Δημ. Κοινότητας.
Τη 18-2-2015, το Τμήμα Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών του Δήμου, διαβίβασε την εισήγησή του προς το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σχετικά με τη διατήρηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου, το οποίο
βρίσκεται επί της συμβολής Μεσογείων 226 και Αετιδέων στο Χολαργό.
Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Καταστημάτων & Λαϊκών Αγορών, προτείνεται η διατήρηση του
περιπτέρου στην υπάρχουσα θέση.
Με βάση την ανωτέρω εισήγηση, συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και, με την υπ’
αριθ. 12/24-2-2015 απόφαση – Γνωμοδότησή του, προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη διατήρηση του κενωθέντος
και ευρισκομένου επί της συμβολής Μεσογείων 226 & Αετιδέων περιπτέρου, στην ήδη υπάρχουσα θέση.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
- Την εισήγηση της Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, τη διατήρηση του κενωθέντος και
ευρισκομένου επί της συμβολής Μεσογείων 226 & Αετιδέων περιπτέρου, στην ήδη υπάρχουσα θέση.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ – ΦΡΑΓΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δήμητρα Ρουφογάλη
Βασίλειος Σιαμάνης
Μιχαήλ Χατζής
Μαρία Δημητριάδου
Ελένη Γεωργακοπούλου
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Τσουροπλής
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