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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 10ης/2020 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 169
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για αυτεπάγγελτη μετατόπιση Περιπτέρου για λογούς ασφαλείας.
Σήμερα την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε
σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 21981/26-11-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του στις 26-11-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν.
3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B'
4019/20.09.2020) 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.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη
μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι εννέα (29) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς:
1.
2.
3.
4.

Ε. Σάββα
Φ. Θεοδωρακόπουλος
Β. Καρατζαφέρης
Ε. Μπέλα

5. Γ. Αργυρόπουλος
6. Ε. Ζεβόλης

10.
11.
12.
13.

Ε. Πετούσης
Κ. Χρονοπούλου
Δ. Δούμουρα
Μ. Κοντογιάννη
Απούσα
14. Π. Τσατσαρώνης
15. Μ. Σελέκος

19.
20.
21.
22.

Π. Μοσχονάς
Μ. Χουδελούδης
Η. Βαρυτιμιάδης
Ε. Θέρμου

23. Α. Θεοφίλης
24. Ι. Αλεξόπουλος Απών

28.
29.
30.
31.

Κ. Φωτεινάκης
Ι. Κέντρης
Ε. Τοκατλίδη Απούσα
Ι. Θεοτοκάς

32. Κ. Ασπρογέρακας
33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
Απούσα

7. Γ. Βελέντζας
16. Ν. Δαουάχερ
25. Λ. Παπαδάκος
8. Ι. Ηλιάδης
17. Β. Παντελάρος
26. Θ. Σπηλιόπουλος
9. Δ. Τσατσαμπάς
18. Ν. Καραγιάννης
27. Α. Βίτσα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις:
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη, κατά την έναρξη συζήτησης του
7ουυ θέματος της ημερήσιας διάταξης.
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λ. Παπαδάκος και Ι. Κέντρης αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη μετά τη ψήφιση του
8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και εν συνεχεία προσήλθαν-συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη
συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Σώματος,
την αριθ. 66/2020 (ΑΔΑ: 99ΞΑΩΗ3-70Φ) απόφαση-γνωμοδότηση της Ε.Π.Ζ. για τη λήψη σχετικής απόφασης, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 9ης/2020 τακτικής- δια περιφοράς- συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Αρ. αποφάσεως: 66

Θέμα: Εισήγηση για αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου για λόγους ασφαλείας.
Σήμερα την 24η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 10:00
και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική- δια περιφοράς- συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ύστερα
από την υπ΄ πρωτ: 21652/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 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», β) την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020, 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.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ε.Π.Ζ., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θεοδωρακόπουλος Φώτιος - Πρόεδρος Ε.Π.Ζ
Σάββα Ευμορφία - (τακτικό μέλος)
Πετούσης Εμμανουήλ - (τακτικό μέλος)
Χρονοπούλου Κωνσταντίνα - (τακτικό μέλος)
Καρατζαφέρης Βασίλειος - (τακτικό μέλος)
Βελέντζας Γεώργιος - (τακτικό μέλος)
Χουδελούδης Μόσχος (τακτικό μέλος).

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι. κ.κ. Παπαδάκος Λεωνίδας (τακτικό μέλος) - Βίτσα Άλκηστη (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην μετατόπιση αναπηρικού περιπτέρου ιδιοκτησίας Μαρίας Ζησάκη
ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
-το αριθ. 8895/28-09-2020 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων, (με συνοδευόμενο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα), προς την
Δ/νση Τροχαίας Αττικής-Α΄ΤΤ Δυτικής Αττικής, με το οποίο ζητά αυτοψία καταλληλότητας, για την μετατόπιση του
περιπτέρου, ιδιοκτησίας Μ. Ζησάκη, από την συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Ν. Πλαστήρα
έμπροσθεν πρώην ΚΕΠ στην προτεινόμενη θέση του Δήμου, στην συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου και Κορυτσάς, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια κυκλοφορίας των πεζών.
-το αριθ. 1012/15/39-α΄/02-11-2020 έγγραφο του Α΄ΤΤ Δυτικής Αττικής με το οποίο συνηγορεί για την ανωτέρω
μετατόπιση με την προϋπόθεση να τηρηθούν από τον ιδιοκτήτη οι απαιτούμενες διαστάσεις που εμφαίνονται στο
συνημμένο σκαρίφημα προς εξασφάλιση ελεύθερου χώρου τουλάχιστον 1,50 μ. για την κίνηση των πεζών και ΑΜΕΑ.
-την υπ΄αριθμ. 20360/09-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων στην οποία αναφέρεται ότι:
ΘΕΜΑ: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. πρωτ.8895/28.9.2020 έγγραφό μας στο ΤΤ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σας στέλνουμε συνημμένα σε φωτοαντίγραφο το ανωτέρω σχετικό για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του
αναπηρικού περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΣΑΚΗ , από την συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου & Νικολάου Πλαστήρα (έμπροσθεν πρώην ΚΕΠ Χαϊδαρίου) , σε νέα θέση του Δήμου μας, στην
συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Κορυτσάς και παρακαλούμε α) για την λήψη απόφασης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν. 4257/2014 και β) την λήψη σχετικής
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ.
1044/1971.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία μετατόπισης θα πραγματοποιηθεί από συνεργεία του Δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε υπόψη : την υπ΄αριθμ.εσωτ.: 20360/09-11-2020 εισήγηση του Τμήματος
Εσόδων, το αριθμ. 76 παρ. 3 του Ν. 4257/2014 και τις διατάξεις: του άρθρου 73 του Ν 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020.

Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων:
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Φ. Θεοδωρακόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Ευμορφία Σάββα,
Εμμανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Βασίλειος Καρατζαφέρης, και Γεώργιος Βελέντζας, ψήφισαν
υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μόσχος Χουδελούδης (τακτικό μέλος) ψήφισε κατά.
Συνεπώς, επί συμμετεχόντων και ψηφισάντων 7 μελών [6 ψήφισαν υπέρ και 1 κατά] η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο: για την μετατόπιση της θέσης του αναπηρικού περιπτέρου ιδιοκτησίας
κ. ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΣΑΚΗ, από την συμβολή των οδών Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Νικολάου Πλαστήρα
(έμπροσθεν ΚΕΠ Χαϊδαρίου), σε νέα θέση του Δήμου μας, επί της οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και
Κορυτσάς, με την προϋπόθεση να τηρηθούν από την ιδιοκτήτρια επακριβώς οι απαιτούμενες διαστάσεις
εξασφαλίζοντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1,50 μ., για την κίνηση πεζών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία μετατόπισης θα πραγματοποιηθεί από συνεργεία του Δήμου.
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Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στον κ Αργυρόπουλο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης, ο
οποίος τόνισε ότι: όπως αναφέρεται και στην αριθμ. 66/2020 Απ. της Ε.Π.Ζ., πρόκειται για επαναπροσδιορισμό νέας
θέσης περιπτέρου. Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τόνισε ότι, με το υπ΄αριθμ. 21908/25.11.2020 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων, το οποίο έχει αποσταλεί στα μέλη του Σώματος,
συμπληρωματικά, επισημαίνεται ότι η με αριθμ. 247/2019 Απ. Δ.Σ., απόφαση (σχετ.: 45/2019 ΕΠΖ) και αφορούσε στην
στη μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου δεν υλοποιήθηκε, ως εκ τούτου με τη λήψη της παρούσας παύει να ισχύει.
Εν συνεχεία ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη του Σώματος να αποφασίσουν σχετικά.
Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι: «…καταψηφίζουμε το
θέμα….» Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά ) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι: «….ψηφίζουμε
λευκό…». Επίσης η δημοτική σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ. Α. Βίτσα, δήλωσε ότι:
«…...ψηφίζουμε λευκό….» Επίσης ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας της παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική
Κίνηση ), ψήφισε Αποχή
Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται
πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας, το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
την αριθ. 66/2020 (ΑΔΑ: 99ΞΑΩΗ3-70Φ) απόφαση της Ε.Π.Ζ,
το υπ΄αριθμ. 21908/25.11.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα Εσόδων
την με αριθμ. 247/2019 Απ. Δ.Σ., απόφαση (σχετ.: 45/2019 ΕΠΖ) προγενέστερες αποφάσεις
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
την ψηφοφορία επί του θέματος: επί των συμμετεχόντων (30) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (30) ψηφισάντων,(15)
ψήφισαν Υπέρ, (8) ψήφισαν κατά, (6) ψήφισαν λευκό και (1) δήλωσε Αποχή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την μετατόπιση της θέσης του αναπηρικού περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΣΑΚΗ, από την συμβολή των οδών
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου & Νικολάου Πλαστήρα (έμπροσθεν ΚΕΠ Χαϊδαρίου), σε νέα θέση του Δήμου μας, επί
της οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου και Κορυτσάς, με την προϋπόθεση να τηρηθούν από την ιδιοκτήτρια
επακριβώς οι απαιτούμενες διαστάσεις εξασφαλίζοντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1,50 μ., για την κίνηση πεζών και
ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, σύμφωνα με την αριθμ. 66/2020 (ΑΔΑ: 99ΞΑΩΗ3-70Φ) απόφαση της Ε.Π.Ζ. η
οποία εμφανίζεται εξ΄ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία μετατόπισης θα πραγματοποιηθεί από συνεργεία του Δήμου.
Με τη λήψη της παρούσας παύει να ισχύει η αριθμ. 247/2019 Απ. Δ.Σ (σχετ.: 45/2019 ΕΠΖ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
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Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 01-12-2020
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