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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αριθμός Απόφασης:  11/2021 
NOMΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                  
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ  

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από τα πρακτικά της  2ης /22-6-2021 τακτικής  συνεδρίασης 
                          της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Πεντέλης. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα: 
Μετακίνηση περιπτέρου επί της οδού Λ. Πηγής 3 στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων. 

 
                    Σήμερα 22 Ιουνίου έτους 2021  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρες 9:00-12:00 

μ.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ύστερα  από  την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 11543/18-6-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά 
Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό  στα 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020),  το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) 
του Υπουργείου Εσωτερικών και την κείμενη νομοθεσία. 

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση 
οχτώ μέλη (8)  μέλη, εκ  των οποίων έξι (6) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά και ονομαστικά:  

 
➢ Το αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  κα Λαζή –Αναγνωστοπούλου 
Κωνσταντίνα αναπληρώνει το απόν τακτικό Μέλος κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη. 
➢ Το αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Παλαιοδήμος Άγγελος 
αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Φρεμεντίτη Σπύρο.  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα  Εγγλεζοπούλου 

Αναστασία. 
           
            Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  εισηγούμενη  το 2ο  θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 10-12-2020 εισήγηση καθώς και την 
υπ’αριθμ.17/2020 Τεχνική Έκθεση -Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας που έχουν ως 
ως εξής:    
ΘΕΜΑ:  Μετακίνηση του περιπτέρου επί Λ. Πηγής 3 στη Δ.Κ .Μελισσίων. 
Σχετ:  α. Το με αριθμ. πρωτ. 3111/20/2310438/22.10.2020 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς.  
 β. Το με αριθμ. πρωτ. 1012/15/5-β/15.10.2017 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς. 
                Το με αριθμ. πρωτ. 1012/15/14-β΄/18.09.2018 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς 
 γ. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1012/15/11-β΄/28.02.2018 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος,                 Πρόεδρος  

2. Κοσμοπούλου Αναστασία,                    Αντιπρόεδρος 1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  - Τακτικό Μέλος 

3. Πολίτη Ελένη,                                       Τακτικό Μέλος  2. Φρεμεντίτης Σπύρος –Τακτικό Μέλος 

4. Αργύρη Άρτεμις,                                    Τακτικό Μέλος 3. Μουαμελετζής Γεώργιος – Τακτικό Μέλος 

5. Ζώης Ιωάννης,                                      Τακτικό Μέλος  

6. Φειδοπιάστης Αντώνης ,                        Τακτικό Μέλος  

7. Λαζή– Αναγνωστοπούλου Κων/να,       Αναπληρωματικό Μέλος  

8. Παλαιοδήμος Άγγελος                          Αναπληρωματικό Μέλος  
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 δ. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1012/15/14-β΄/18.09.2018 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς. 
 ε. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1012/15/27-β΄/17.03.2020 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς 
      η. Το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  
 θ. Η εγκ. 38/23463/06.06.2014 ΥΠ.ΕΣ. 
 ι.  Ο Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87Α) 
 ια. Ο Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38Α) 
 ιβ.Η υπ΄αριθμ.26/2020 Απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια του (α) σχετικού, το οποίο αφορά έγκριση νέας θέσης για την 
μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λ. Πηγής 3 στη Δ.Κ. Μελισσίων τα κάτωθι: 

α. Το περίπτερο στη θέση αυτή, επί της Λ. Πηγής 3,  παραχωρήθηκε το έτος 1966 στον 
Ιωάννη Φλουρή και μετά τον θάνατο του μεταβιβάστηκε το έτος 1999 στη σύζυγό του Φλουρή Μαρία 
από την πρ. Νομαρχία Αττικής. Το έτος 2016 εκμισθώθηκε στην εταιρία «ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΜΜ.- 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» για δέκα έτη. Η Φλουρή Μαρία απεβίωσε την 08.07.2017, το 
περίπτερο κατέστη κενωθέν και το διαχειρίζεται πλέον ο Δήμος. Η σύμβαση με τον μισθωτή δεν έχει 
λήξει και ισχύει έως την  01.04.2026. 

β. Όπως διαπιστώθηκε σε συνέχεια καταγγελίας και αυτοψίας, με το (β) όμοιο η Τροχαία 
Κηφισιάς δήλωσε ότι δεν συνηγορεί για την περαιτέρω λειτουργία του περιπτέρου στη θέση επί 
της Λ. Πηγής 3 καθότι ότι εξ΄ αυτού προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις στην εύρυθμη, ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΘΕΙ. 

2. Ο Δήμος εισηγήθηκε στην Τροχαία Κηφισιάς την μετατόπιση του ως άνω περιπτέρου σε 
νέα θέση. Συγκεκριμένα έγινε πρόταση για μετατόπιση του σε θέση με ταυτόχρονη διαπλάτυνση 
πεζοδρομίου, επί των 

α. Λ. Πηγής και οδού Ζαΐμη στη Δ.Κ. Μελισσίων. 
β. Οδών Π. Τσαλδάρη και Φειδίου στη Δ.Κ. Μελισσίων. 
Με τα (γ) και (δ) σχετικά η Τροχαία Κηφισιάς γνωμοδότησε αρνητικά σχετικά με τις ως άνω 

μετατοπίσεις. 
3. Με νεότερα έγγραφό μας ζητήσαμε τη επανεξέταση της εγκατάστασης περιπτέρου επί των 

οδών Π. Τσαλδάρη και Φειδίου αλλά με το (ε) όμοιο γνωμοδότησαν πάλι αρνητικά.  
4. Εν τέλει, σε συνέχεια έρευνας για εύρεση κατάλληλης νέας θέσης, από την Τροχαία 

Κηφισιάς εγκρίθηκε, με το (α) σχετ. η υπ΄αριθμ. 17/2020ΔΠΕ Μελέτη ‘’Μετατόπισης του περιπτέρου 
επί της Λ. Πηγής 3 στη Δ.Κ. Μελισσίων’’ σε νέα θέση επί των οδών Αλκιβιάδου, Θεμιστοκλέους και 
Σαλαμίνος στη Δ.Κ. Μελισσίων, ‘’με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν ελεύθερα τόσο ο 
κοινόχρηστος χώρος του οδοστρώματος πλάτωμα, όσο και το διαμορφωμένο πεζοδρόμιο πλάτους 1 
μέτρου που υφίσταται στο σημείο, καθ΄ότι εξ αυτών δεν προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις στη 
εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία της κυκλοφορίας’’. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

10. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας 
δημοτικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, επιτρέπεται 
η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 1044/1971.  

11. Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, 
εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών 
Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισηγήσεις του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού 
ληφθεί υπ' όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.  

12. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι: 
α. Σύνταξη μελέτης για την μετατόπιση του περιπτέρου. 
β. Απόφαση του συμβουλίου της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. 
γ. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (όπου αυτή 

υφίσταται) 
δ. Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης. 
ε. Γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής εντός 20 ημερών από το ερώτημα του Δήμου (τυχόν 

αρνητική εισήγηση είναι δεσμευτική). 
στ. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατόπιση. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085895
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
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ζ.          Έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
13. Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψιν η 

επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η 
δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια 
επιβάρυνση. (ΣτΕ 3570/90) 

14. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει 
αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η 
αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη 
μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.  

ΣΧΟΛΙΑ 
15.Επειδή η λειτουργία των περιπτέρων αποτελεί βιοποριστικό επάγγελμα για τους μισθωτές και 

κατά συνέπεια για τους δικαιούχους. 
16.Επειδή στη Δημοτική κοινότητα Μελισσίων δεν υπάρχουν θέσεις  σε μικρή απόσταση 

από την ήδη υπάρχουσα που να πληρούν τις προϋποθέσεις εγκατάστασης περιπτέρου και  να 
μη θίγεται η αποδοτικότητα τόσο αυτού όσο και των γειτονικών περιπτέρων. 

17.Επειδή για το συγκεκριμένο περίπτερο δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια κατάληψης κοινόχρηστου 
χώρου και πρέπει να μετακινηθεί.  

18.Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων με το (ιβ) όμοιο αποφάσισε ομόφωνα την 
μετατόπιση του ως άνω κενωθέντος περιπτέρου.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
18. Εισηγούμαστε τη μεταφορά του περιπτέρου σε νέα  θέση και συγκεκριμένα στο πλάτωμα επί 

της οδού Θεμιστοκλέους, Αλκιβιάδου και Σαλαμίνος, σύμφωνα με τη υπ΄αριθμ. 17/2020ΔΠΕ Μελέτη 
και το διάγραμμα που τη συνοδεύει‘’, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν ελεύθερα τόσο ο 
κοινόχρηστος χώρος του οδοστρώματος πλάτωμα, όσο και το διαμορφωμένο πεζοδρόμιο πλάτους 1 
μέτρου που υφίσταται στο σημείο, καθ΄ ότι εξ αυτών δεν προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις στη 
εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία της κυκλοφορίας’’. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΜΕΛΕΤΗ 
Aριθ. Μελέτης 17/2020 

 
ΘΕΜΑ:  Μετατόπιση του περιπτέρου επί  Λ. Πηγής 3  στη Δ.Κ. Μελισσίων (Πρόταση 1) 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η παρούσα συντάσσεται σε συνέχεια καταγγελιών και αρνητικών γνωμοδοτήσεων της 
οικείας Τροχαίας σχετικά με τη χωροθέτηση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Πηγής 3 
στη Δ.Κ. Μελισσίων. 
2. Σκοπός της είναι: 
α.  Η Ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και 
ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). 
β. Η Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 
γ. Η Βελτίωση της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων. 
δ. Οργάνωση των χώρων ευθύνης του Δήμου.  
3. Όσον αφορά στη χωροθέτηση του εν θέματι περιπτέρου αυτό καταλαμβάνει όλο το πλάτος 
του πεζοδρόμιου χωρίς να αφήνεται ελεύθερη διάβαση πεζών, με αποτέλεσμα οι οι πεζοί να 
αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα με κίνδυνο την πρόκληση ατυχήματος. 
4. Η μετατόπιση περιπτέρου επιτρέπεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η 
οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.  
5. Γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για 
εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν 
αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 
εισηγήσεις του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  
6. Γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ' όψη η αποδοτικότητα της νέας 
θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001324_N0000025868_N0000021722_S0000014637
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7. Για τη μετατόπιση περιπτέρου λαμβάνεται   υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των 
κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του 
περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση. (ΣτΕ 3570/90) 
8. Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει 
αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η 
αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη 
μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. 
9. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμός που προορίζονται για την κυκλοφορία 
πεζών επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και 
ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών με απαραίτητο ελεύθερο πλάτος 1,50μ. ( του 
κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο. Στην 
περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου από 1,50 μ. η ζώνη αυτή καταλαμβάνει  
όλο το πλάτος πεζοδρομίου. Πλάτη μικρότερα από 0.70μ. αποφεύγονται ως μη εξυπηρετούνται άτομα 
σε αναπηρικό αμαξίδιο. (Απόφ. Υπ. 52907/2009 -αρ. 2 (ΦΕΚ2621/Β).  
ΠΡΟΤΑΣΗ 
10.Προτείνεται  η μετατόπιση του ως άνω περιπτέρου σε νέα θέση, όπου πληρούνται οι παραπάνω 
προδιαγραφές, σε Κ.Χ. στη Δ.Κ. Μελισσίων και συγκεκριμένα επί των οδών θεμιστοκλέους, Αλκιβιάδου 
και Σαλαμίνος όπως αυτό φαίνεται και στο από Οκτωβρίου 2020 διάγραμμα  που συνοδεύει την 
παρούσα. 
     Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  αφού  έλαβαν υπόψη την εισήγηση του θέματος : 

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

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) άρθρο 73 παρ.2 

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

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α/2020) 

⎯ 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) 

⎯    Την εγκύκλιο 426/13-11-2020 ΑΔΑ : (6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 

⎯   Το με αριθμ. πρωτ. 3111/20/2310438/22.10.2020 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς. 

⎯   Το με αριθμ. πρωτ. 1012/15/5-β/15.10.2017 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς. 

⎯ Το με αριθμ. πρωτ. 1012/15/14-β΄/18.09.2018 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς 

⎯ Το υπ΄αριθμ. πρωτ.1012/15/11-β΄/28.02.2018 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς 

⎯ Το υπ΄αριθμ. πρωτ.1012/15/14-β΄/18.09.2018 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς. 

⎯ Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1012/15/27-β΄/17.03.2020 έγγραφο της Τροχαίας Κηφισιάς 

⎯ Το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)  

⎯  Η εγκ. 38/23463/06.06.2014 ΥΠ.ΕΣ. 

⎯ Ο Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87Α) 

⎯ Ο Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38Α) 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 17/2020 Τεχνική Έκθεση-Μελέτη μετά του συνημμένου τοπογραφικού 
διαγράμματος. 

⎯  Την υπ’ αριθμ. 26/2020 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου κοινότητας Μελισσίων με την 
οποία εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη μεταφοράς του περιπτέρου.   

 
 

Μετά την  ψηφοφορία των μελών που κατατέθηκε ηλεκτρονικά μέσω e-mail και την καταγραφή της 
στα πρακτικά.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001324_N0000025868_N0000021722_S0000014637
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085895
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
Την λήψη κανονιστικής απόφασης, μεταφοράς του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Λ. Πηγής 3  
στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, σε νέα θέση και συγκεκριμένα στο πλάτωμα επί της οδού 
Θεμιστοκλέους, Αλκιβιάδου και Σαλαμίνος, στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων, σύμφωνα με τη 
υπ΄αριθμ. 17/2020 ΔΠΕ Μελέτη και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, με την προϋπόθεση 
ότι θα παραμείνουν ελεύθερα τόσο ο κοινόχρηστος χώρος του οδοστρώματος πλάτωμα, όσο και το 
διαμορφωμένο πεζοδρόμιο πλάτους 1 μέτρου, που υφίσταται στο σημείο, καθ΄ ότι εξ αυτών δεν 
προκαλούνται δυσμενείς επιδράσεις στη εύρυθμη, ομαλή και ασφαλή λειτουργία της κυκλοφορίας’’. 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2021 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 
 
 Η Πρόεδρος       Τα Μέλη 
                                                    1.Κοσμοπούλου Αναστασία  
            2.Πολίτη Ελένη 
 Κεχαγιά Δήμητρα     3.Αργύρη Άρτεμις 
        4.Ζώης Ιωάννης 
                                      5.Φειδοπιάστης Αντώνης  
 Ακριβές Αντίγραφο     6.Λαζή –Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα  
        7. Παλαιοδήμος Άγγελος.  
 
  Η Δήμαρχος 
 
 
 
 Κεχαγιά Δήμητρα 
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