
                                                                 

                                                                                       Αριθμ. Απόφ. 21/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ                                  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το  Πρακτικό 8/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελισσίων του 

Δήμου Πεντέλης 

 

ΘΕΜΑ: Απομάκρυνση Κενωθέντος Περιπτέρου στην Κοινότητα Μελισσίων. 

 

 Στα Μελίσσια σήμερα Παρασκευή 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 19:30μμ στο Δημοτικό Κατάστημα 

Δήμου Πεντέλης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, 

ύστερα από την υπ΄ αριθμ.: 13069/03-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της  Κοινότητας που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του 

Ν.4555/2018 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.88/59846/21.08.2019)   

 
           Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα  

επτά (7), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)   1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ  2. ΔΟΥΚΑ-ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

3. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ      3. ΖΩΗ ΑΓΝΗ   

4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     4. ΓΡΙΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

5. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ  

6. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                        

7. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

                                                                                                                                                                                       

           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κοντάρα Βασιλική. 

 

   Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μελισσίων, εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης, 

παρουσίασε την από 10/07/2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που υπογράφεται 

από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, κ. Ξανθάκο Ιωάννη και έχει ως εξής  :   

 

ΘΕΜΑ : Απομάκρυνση Κενωθέντος Περιπτέρου στην ΔΚ Μελισσίων.   

 

Σχετ: α. Το άρθρο 76 του  Ν4257/14 ( ΦΕΚ 93/Α/14.4.2014 )  

β. Το με αριθμ. πρωτ. 23463/6.6.2014 (εγκ. 38) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών   

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/288226/


γ. Η με αριθμ.187/2014 κανονιστική απόφαση Δ.Σ.Πεντέλης 

δ. Την υπ' αριθ 15392/13.12.1995 Απόφαση Νομαρχίας Αθηνών περί παραχωρήσεως 

δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, εκδοθείσα επ' ονόματι Γλαρέντζου Ανδριάννας. 

ε. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 11938/30.06.2016  Απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης 

κοιν. χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου. 

στ. Η υπ΄αριθμ. 14602/04.08.2016 Απόφαση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης 

περιπτέρου στη θέση Πλ. Αγ. Τριάδος στη Δ.Κ. Πεντέλης. 

ζ. Η υπ΄αριθμ. 26513/27.12.2019 Αίτηση. 

η. Η από 24.01.2020  με αριθμ. πρωτ. 3517/20.02.2020 υπεύθυνη δήλωση. 

θ. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 4047/26.02.2020 Ανάκληση απόφασης εκμίσθωσης του δικαιώματος 

εκμετάλλευσης περιπτέρου.  

ι. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 7397/12.05.2020 Αίτηση. 

  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1. Την περίοδο αυτή υπάρχει ένα κενωθέν περίπτερο επί της Λ. Δημοκρατίας 59 στη 

Δ.Κ. Μελισσίων.  

2. Το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως του περίπτερου αυτού είχε παραχωρηθεί από τη Νομαρχία 

με το (δ) σχετικό στην κ. Γλαρέντζου Ανδριάννας επί της Λ. Δημοκρατίας 59 στη Δ.Κ. Μελισσίων. 

Μετά το θάνατό της, με το (ε) όμοιο μεταβιβάστηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου στον 

ενήλικο ΑΜΕΑ τέκνο της Γλαρέντζο Ιωάννη, το οποίο είχε εκμίσθωθεί στην κ. Λάσκα Μπλερίνα και 

είχε εκδοθεί το (στ) σχετικό.  

3. Με το (ζ) όμοιο γνωστοποιήθηκε ο θάνατος του Γλαρέντζου Ιωάννη ενώ με το (η) όμοιο η 

κ. Λάσκα Μπλερίνα δήλωσε ότι αποχωρεί από την εκμίσθωση του περιπτέρου οικειοθελώς και 

εκδόθηκε το (θ) σχετικό. 

4. Το κουβούκλιο του περιπτέρου  είναι τοποθετημένο εντός ιδιωτικού χώρου (πρασιά) ενώ η 

μετακίνηση του πέραν αυτού παρεμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών αφού δεν υπάρχει επαρκές 

πλάτος 1,60μ ελεύθερης όδευσης πεζών. Επίσης βρίσκεται έμπροσθεν των καταστημάτων που 

λειτουργούν επί της Λ. Δημοκρατίας 59 και καλύπτει τις προσόψεις τους.  

5. Έχει κατατεθεί το (ι) σχετικό το οποίο αφορά αίτημα- καταγγελία των ιδιοκτητών των 

καταστημάτων όπισθεν του περιπτέρου οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του τόσο για λόγους 

υγιεινής και ασφάλειας όσο και οικονομικούς. 

ΣΧΟΛΙΑ 

6. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής 

κοινότητας, γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), 

καθορίζονται οι νέες θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά 

διαγράμματα το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, 

περιβάλλον χώρος. Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε 

αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

7. Επίσης το ΔΣ 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. 

8. Επειδή συντρέχουν και οι λόγοι  

α. Της χωροθέτησης του κουβούκλιου του περιπτέρου  το οποίο είναι τοποθετημένο εντός 

ιδιωτικού χώρου (πρασιά) ενώ η μετακίνηση του πέραν αυτού παρεμποδίζει την κυκλοφορία των 

πεζών αφού δεν υπάρχει επαρκές πλάτος ελεύθερης  όδευσης πεζών 1,60μ.  



β. Απώλειας καρδών καθώς και υγιεινής και ασφάλειας αφού βρίσκεται σε τέτοιο σημείο 

όπου καλύπτει τις προσόψεις των καταστημάτων που βρίσκονται όπισθεν αυτού επί της Λ. 

Δημοκρατίας 59 στη Δ.Κ. Μελισσίων. 

γ. Μη ύπαρξης άλλων θέσεων που να πληρούν τις προϋποθέσεις εγκατάστασης περιπτέρου 

στη Δ.Κ. Μελισσίων. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ   

9. Εισηγούμεθα την απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Λ. 

Δημοκρατίας 59 στη Δ.Κ. Μελισσίων (κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου). 

 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μελισσίων μετά την  εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε 

υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και κατόπιν αυτοψίας  

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής την 
απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Λ. Δημοκρατίας 59 
(κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου), στην Κοινότητα Μελισσίων.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                     

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   1. ΚΟΛΟΒΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ 

3. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ 

5. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

6. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

 

                                                                  

 

                                                           

 

 


