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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αριθμ. πρωτ.: 10473/22-06-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                                                                    
        

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
  
Από το πρακτικό της με αριθ.  4ης/2020  τακτικής συνεδρίασης  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Αρ. αποφάσεως:   46 
  

 Θέμα:   Λήψη απόφασης για την κατάργηση ή την  διατήρηση δύο (2) θέσεων κενωθέντων περιπτέρων και μίας 

θέσης περιπτέρου. 

 

 
    Σήμερα την 22

η
  του μήνα  Ιουνίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και  ώρα 10:00,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω κεκλεισμένων θυρών, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  10196/18-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης 

Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 

12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-

2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: 

«Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  έξι  

(6)  ήτοι: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς :  

1. Καρατζαφέρης Βασίλειος - Αντιπρόεδρος ΕΠΖ 

2. Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος) 

3. Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος) 

4. Χρονοπούλου  Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος) 

5. Παπαδάκος Λεωνίδας -  (τακτικό μέλος) 

6. Χουδελούδης  Μόσχος - τακτικό μέλος 

 

Απόντες: κ. κ. Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ , Βελέντζας  Γεώργιος - τακτικό μέλος, Βίτσα Άλκηστη - 

τακτικό μέλος 

 

Στη παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου της Ε.Π.Ζ.  κου Φ. Θεοδωρακόπουλου , αναλαμβάνει 

Προεδρεύων ο Αντιπρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κ. Β. Καρατζαφέρης, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  77  παρ. 2 του Ν. 4555/2018. 

Ο Προεδρεύων της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


Ο Προεδρεύων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Β. Καρατζαφέρης,  εισηγούμενος το 5
ο 

 θέμα ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών,   την υπ΄αριθμ. 7567/15-05-2020 εισήγηση  του Τμήματος Εσόδων,  ως εξής:  

     

    Με την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής: 

«3. 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. 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» 

 

    Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισημαίνεται ότι ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων 

περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

    Επιπλέον επισημαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του "σχολάζοντος" περιπτέρου αλλά του "κενωθέντος".            

Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα. Εφόσον 

κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 

ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

    Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής 

κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το 

κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί.  

 Εντός του Δήμου Χαϊδαρίου έχουν κενωθεί και παραδοθεί τα κλειδιά των παρακάτω περιπτέρων από τους μισθωτές.  

1. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 394 ΥΨΟΣ ΝΕΛΕ  

2. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 185 ΥΨΟΣ EUROBANK 

 

Επίσης υφίσταται κενή θέση (χωρίς κουβούκλιο) περιπτέρου, στην συμβολή των οδών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

& ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ για την οποία ο πρώην ιδιοκτήτης κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ζήτησε μετατόπιση σε άλλη θέση η 

οποία έχει υλοποιηθεί.  

 

Βάσει των ανωτέρω,  παρακαλούμε για την λήψη ή μη σχετικής απόφασης που αφορά στην κατάργηση των 

ανωτέρω θέσεων περιπτέρων  και επίσης την λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Ακολούθως ο Προεδρεύων  της Ε.Π.Ζ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Προεδρεύοντα και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 του 

3852/2010, τον Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 

(ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’ , την εγκ. 38/23463/06.06.2014 του ΥΠ.ΕΣ και την  εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, 

συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  

 

Συνεπώς σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων έξι  (6)  μελών,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί  θετικά  στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάργηση δύο (2) θέσεων κενωθέντων περιπτέρων και 

συγκεκριμένα: επί της Ιεράς οδού  αρ. 394 στο ύψος ΝΕΛΕ,  στην Λεωφόρο  Αθηνών αρ. 185, στο ύψος της 

EUROBANK και  μίας (1) θέσης περιπτέρου (χωρίς κουβούκλιο) στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου & 

Καλαβρύτων,  σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται  στην  εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, όπως αποτυπώνεται 

εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

                                             Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο                         (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

Χαϊδάρι  22-06-2020 

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


