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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αριθμός Απόφασης: 25/2020 
NOMΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από τα πρακτικά της  6ης /7-9-2020 τακτικής  συνεδρίασης 

                          της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Πεντέλης. 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης «Απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου 
που βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας 59 στην Κοινότητα Μελισσίων».   

 
           Σήμερα  7 Σεπτεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
δια τηλεδιάσκεψης, η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  Πεντέλης, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14814/3-
9-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, με την παρ. 1 του άρθρου 
10  της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020), το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 
έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) την εγκύκλιο 40/31-3-2020 ΑΔΑ : (6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)   την 
εγκύκλιο 163/29.5.2020 ΑΔΑ : (Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)    και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών,  ήταν παρόντα συνολικά πέντε (5) τακτικά 
μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη  ήτοι:  

 

                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ : Α Π Ο Ν Τ Ε Σ : 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)          

1. ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,                 Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Τακτικό Μέλος Δικ. Απόν 

2. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       Αντιπρόεδρος           2.ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  Τακτικό Μέλος Δικ.Απόν 

3. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ  (Αντιδήμαρχος) 3.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Τακτικό Μέλος 

4. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ                            Τακτικό Μέλος 4.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                Τακτικό Μέλος Δικ.Απόν 

5. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ           Τακτικό Μέλος  

6. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ   Αναπληρωματικό Μέλος   

 7. ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     Αναπληρωματικό Μέλος  

  

 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος κ. Παλαιοδήμος Άγγελος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Φρεμεντίτη 

Σπυρίδωνα. 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τζεβελέκας Γεώργιος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Ζώη Ιωάννη. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
Πρόεδρος Κοινότητας Μελισσίων: κ. Δροσάτος Νικόλαος. 
ΑΠΟΝΤΕΣ ( αν και νόμιμα προσκλήθηκαν). 
Πρόεδρος Κοινότητας Ν. Πεντέλης: κ .Μιχελακάκης Εμμανουήλ. 
Πρόεδρος Κοινότητας Πεντέλης: κ. Καπράλου-Σουτάδη Χρυσούλα.  
 
       Tα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Εγγλεζοπούλου Αναστασία. 
 
         Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  εισηγούμενη  το 1ο  θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 11-8-2020 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που 

υπογράφεται και από την  Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομίας και  Περιβάλλοντος, κ. Μπούσουλα – Χάνου 

Αρχοντία 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   
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. 
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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. 
ια. Η υπ΄ αριθμ.   21/2020  Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.  

  
 

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. 

9. Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων με το (ια) όμοιο αποφάσισε ομόφωνα 
την απομάκρυνση (κατάργηση) του ως άνω κενωθέντος περιπτέρου.  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ   
 

10. Εισηγούμεθα την απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην 
Λ. Δημοκρατίας 59 στη Δ.Κ. Μελισσίων. (κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου). 

 
Εν συνεχεία η Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών και την υπ’ αριθμ. 21/2020 
απόφαση του συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων  όπου εκφράζει ομόφωνα τη σύμφωνη γνώμη του 
για την απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην Λ. Δημοκρατίας 59 

(κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου). 
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Μετά από διαλογική συζήτηση  που αναλυτικά καταγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης και αφού έλαβε 
υπόψη: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) 

⎯ Την παρ. 1 του άρθρου 10  της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  
55/Α΄/2020) 

⎯ Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

⎯ Την εγκύκλιο 40/31-3-2020 ΑΔΑ : (6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    

⎯ Την εγκύκλιο 163/29.5.2020 ΑΔΑ : (Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   

⎯  Το άρθρο 76 του  Ν4257/14 ( ΦΕΚ 93/Α/14.4.2014 )  

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

⎯  Την με αριθμ.187/2014 κανονιστική απόφαση Δ.Σ Πεντέλης 

⎯ Την υπ' αριθ. 15392/13.12.1995 Απόφαση Νομαρχίας Αθηνών περί παραχωρήσεως δικαιώματος 
εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, εκδοθείσα επ' ονόματι Γλαρέντζου Ανδριάννας. 

⎯  Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11938/30.06.2016  Απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος χρήσης κοιν. χώρου 
για την εκμετάλλευση περιπτέρου. 

⎯  Την υπ΄ αριθμ. 14602/04.08.2016 Απόφαση εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου 
στη θέση Πλ. Αγ. Τριάδος στη Δ.Κ. Πεντέλης 

⎯  Την  υπ΄ αριθμ. 26513/27.12.2019 Αίτηση. 

⎯  Την  από 24.01.2020  με αριθμ. πρωτ. 3517/20.02.2020 υπεύθυνη δήλωση. 

⎯ Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4047/26.02.2020 Ανάκληση απόφασης εκμίσθωσης του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης περιπτέρου. 

⎯  Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7397/12.05.2020 Αίτηση. 

 ⎯ Την υπ΄ αριθμ.  21/2020  Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων 

 
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Την απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας 59 στη Δ.Κ. Μελισσίων, 
(κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου), για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται  στο εισηγητικό του θέματος, 
λαμβάνοντας υπόψη  και την σύμφωνη γνώμη του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Μελισσίων (Αρ. Απόφ. 
21/2020).  
    

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2020 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

        Η   Πρόεδρος               Τα Μέλη 

                    
 
 
        Κεχαγιά Δήμητρα                               

1. Κοσμοπούλου Αναστασία   

2. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία 

3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

4. Αργύρη Άρτεμις 

5. Παλαιοδήμος Άγγελος 

     Ακριβές  Αντίγραφο 
 
     Η    Δήμαρχος 
 

6. Τζεβελέκας Γεώργιος.  
 

  

         Κεχαγιά Δήμητρα  

 


