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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΗ 22θ 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                   τθσ 12-09-2018 
         ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 
 
  Αρικμ.Απόφαςθσ: 46  
 
    

 
 

 
 

 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ.22/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  

Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ Διμου Αιγάλεω 
 

Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 12/09/2018, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 12.30 θ Επιτροπι 
Ποιότθτασ Ζωισ του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.21686/31-08-2018 
ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ του Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) 
τακτικών μελών βρζκθκαν παρόντα πζντε (5) τακτικά μζλθ και ζνα (1) αναπλθρωμάτικό μζλοσ, ιτοι:                 

 
             Παρόντεσ                                                                              Απόντεσ 

1. Παπαδιάσ Γιώργοσ (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ε.Π.Ζ.)    1. Καπνουλάσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ) 
2. Μπάςτα Ελζνθ (τακτικό μζλοσ)     2. Αγαπίου Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)    
3. Μπζςθσ Δθμιτριοσ (τακτικό μζλοσ)     3. Περράκθσ Ιωάννθσ (τακτικό μζλοσ)  
4. Βλάχου Ζωι (τακτικό μζλοσ)        4. Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ (τακτικό μζλοσ)  
5. Μανδραφλισ Παναγιώτθσ (τακτικό μζλοσ)            αν και κλικθκαν νόμιμα        
6. Μερκουράκθ –Νικολοφδθ Παναγιώτα (αναπλθρωματικό μζλοσ)       
          

 
Στο 1ο κζμα τθσ Η.Δ., ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ζωισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 

21630/07-09-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου Χωροταξίασ - Αςτικϊν Δομϊν - Αναπλάςεων & Δικτφων, ςτο 
οποίο αναφζρονται τα εξισ: 
 
ΘΕΜΑ: Α. Διατήρηςη «κενωθείςασ» θζςησ περιπτζρου επί τησ Λ. ΘΗΒΩΝ αρ. 379 ςτο Αιγάλεω και  
Β. Παραχώρηςη με τισ προβλεπόμενεσ από το αρ. 76 του ν. 4257/2014 διαδικαςίεσ ή ςε περίπτωςη μη 
διατήρηςησ την κατάργηςη και αποξήλωςη αυτήσ. 
 
 Σασ διαβιβάηουμε : 
1.Το με αρ. πρωτ.1012/15/6-α'/12.06.2018 ζγγραφο του Α' Τμιματοσ τθσ Τροχαίασ Δυτικισ Αττικισ που 
ςυνθγορεί ϊςτε να κρικεί κατάλλθλθ θ κζςθ του περιπτζρου επί τθσ Λ. ΘΗΒΩΝ αρ. 379 . 
2.Τθν από 14.05.2018 ζκκεςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν που ςυνοδεφει το τοπογραφικό ςκαρίφθμα του 
περιπτζρου επί τθσ Λ. ΘΗΒΩΝ 379 ςτο Αιγάλεω Ο.Τ. 24. και διατυπϊνει τθν άποψθ ότι « Το πεηοδρόμιο τθσ 
Λ.Θθβϊν ςτο εν λόγω ςθμείο ζχει μζςο πλάτοσ  5,70 μ εκ των οποίων 2,3μ αποτελοφν μζροσ πραςιάσ ςφμφωνα 
με το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο του Διμου Αιγάλεω, θ οποία δεν ζχει υλοποιθκεί και μζχρι τθν 
υλοποίθςθ τθσ παραμζνει ωσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ ικανοποιθτικόσ για τθ λειτουργία του περιπτζρου. 

            Θ Ε Μ Α : α. Διατιρθςθ «κενωκείςασ» κζςθσ περιπτζρου επί τθσ 
ΛΕΩΦΟΡΟΤ ΘΗΒΩΝ αρ.379 ςτο Αιγάλεω  
β. Παραχώρθςθ με τισ προβλεπόμενεσ από το αρ. 76 του 
ν.4257/2014 διαδικαςίεσ ι ςε περίπτωςθ μθ διατιρθςθσ, τθν 
κατάργθςθ και αποξιλωςθ αυτισ 
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Συγκεκριμζνα ο ελεφκεροσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ είναι πλάτουσ περίπου 2,80μ>1,50μ όπωσ απαιτείται για τθ 
διζλευςθ των πεηϊν και Α.Μ.Κ., ςφμφωνα με το άρκρο2 τθσ υπ.αρ.52907/2009 απόφαςθσ Υπουργοφ Π.Ε.Κ.Α.» 
Αφοφ λάβετε υπόψθ: 
-Το άρκρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/7.06.2010 τεφχοσ Α’) οι ςχετικζσ με τθ διαχείριςθ των 
περιπτζρων πράξεισ περιζρχονται ςτθν αρμοδιότθτα των Διμων. 
-Τθν περίπτ. 3 τθσ υποπαρ.ΣΤ.2. του άρκρου πρϊτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεφχοσ Α’) όπωσ 
αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεφχοσ Α’),   
-Τθν εγκφκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επιςθμαίνεται ότι ο κακοριςμόσ (χωροκζτθςθ) των κζςεων 
περιπτζρων, αφορά τόςο ςε νζεσ κζςεισ όςο και ςε αυτζσ που ζχουν κενωκεί για οποιονδιποτε λόγο. 
-Τθ με αρ.1678/32621/31.10.2017 απόφαςθ Αντιδθμάρχου Αιγάλεω & τθ ςυμπλθρωματικι αυτισ με 
αρ.1862/34714/17.11.2017 όπου θ διαχείριςθ του περιπτζρου επί τησ Λεωφόρου  ΘΗΒΩΝ αρ. 379 ςτο 
Αιγάλεω περιιλκε ςτθν αρμοδιότθτα του Διμου, παρακαλοφμε  να ειςηγηθείτε ςτο Δημοτικό Συμβοφλιο: 
Α. Τη διατήρηςη ή μη τησ  «κενωθείςασ» θζςησ του περιπτζρου που βρίςκεται επί τησ οδοφ  ΘΗΒΩΝ 379 ςτο 
Αιγάλεω όπωσ αποτυπώνεται ςτο από 14/05/2018 τοπογραφικό ςκαρίφημα  και θα αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμήμα τησ απόφαςησ του Δημοτικοφ Συμβουλίου.  
Β. Την παραχώρηςη τησ θζςησ από το Τμήμα Εςόδων τησ Δ/νςησ Οικονομικών με τισ προβλεπόμενεσ από το 
αρ. 76 του ν. 4257/2014 διαδικαςίεσ ή ςε περίπτωςη μη διατήρηςησ την  κατάργηςη και αποξήλωςη τησ. 

Σε περίπτωςθ που  προτείνετε κζςθ για να μετατοπιςκεί το περίπτερο οι υπθρεςίεσ κα προβοφν ςτισ 
ενζργειεσ που απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ τθσ  κζςθσ που κα υποδειχκεί.  Σε περίπτωςθ 
που προτείνετε κζςθ για να μετατοπιςκεί το περίπτερο οι υπθρεςίεσ κα προβοφν ςτισ ενζργειεσ που 
απαιτοφνται για τον ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ τθσ κζςθσ που κα υποδειχκεί.  

 
Κατόπιν των ανωτζρω ο Πρόεδροσ καλεί τθν Επιτροπι, να αποφαςίςει ςχετικά.  
Η Επιτροπι Ποιότθτασ Ζωισ αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και 

ζλαβε υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά διαλογικι ςυηιτθςθ,  
          

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ειςθγείται ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο: 

Α. τθ διατιρθςθ τθσ «κενωκείςασ» κζςθσ του περιπτζρου επί τθσ Λ.ΘΗΒΩΝ αρ. 379 ςτο Αιγάλεω, εφόςον, 

ςφμφωνα με τθν τροχαία, θ κζςθ πλθροί τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για τθ διζλευςθ των πεηών και 

των Ατόμων Μειωμζνθσ Κινθτικότθτασ. 

Β. τθν παραχώρθςθ τθσ κζςθσ του περιπτζρου από το Σμιμα Εςόδων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικών με τισ 

προβλεπόμενεσ από το αρ. 76 του ν. 4257/2014 διαδικαςίεσ.    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
                     ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

                          ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΔΙΑ  
                         ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΙΓΑΛΕΩ   
 

 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

    ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
  ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 


