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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ   21
ης

 Μαρτίου  2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ  

                                                                                         

ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης για το περίπτερο επί της 

συμβολής των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 147 & Ηούς στη 

Δάφνη. 

                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  : 3 

          ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ : 7             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 4 

Σήμερα την 21Η Μαρτίου 2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 έως 21:00  συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση του έτους 2022 και διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) το Συμβούλιο της Κοινότητας  Δάφνης  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού 
κατόπιν της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 3025/17-3-2022 πρόσκλησης της προέδρου της Κοινότητας παρόντων των 
κ.κ. Τοπικών Συμβούλων ως ακολούθως:   

Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΩΝ 

1 ΚΟΛΛΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

5 ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

7 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΕΛΕΝΗ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

8 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

10 ΡΑΝΤΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, 
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Προέδρου κας. Μαρίνας Κόλλια. Αφού   η κα. Πρόεδρος 
διαπίστωσε  απαρτία, καθόσον επί συνόλου έντεκα (11)  μελών παρίστανται ΕΠΤΑ  (7)  κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης και εισηγούμενη το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην 
ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη το αριθμ.πρωτ. 2554/4-3-2022 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος 
στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, υποπαράγραφο ΣΤ2 του Ν. 4093/2012, όπως αυτές 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου76 του Ν. 4257/2014 και βάσει της εγκυκλίου 38 του 
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου 23463/06-06-2014, λήφθηκε η απόφαση 75/2016 (συν.1) 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δάφνης Υμηττού, περί χωροθέτησης των περιπτέρων στο Δήμο μας, στην 
οποία χωροθετήθηκε το παραπάνω περίπτερο.  

Στις 15/03/2019 και με αρ.πρωτ.4088 (συν.2), λάβαμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
υπηρεσιακό σημείωμα, κατόπιν των με αρ.13095/29-10-2018 και αρ.13195/30-10-2018 (συν.3) αιτημάτων 
του κου Ξ. Λ. και κου Ξ. Δ. αντίστοιχα, όπου ζητά διευκρινήσεις για διάθεση ή μη του περιπτέρου προς 

http://www.epresence.gov.gr/
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δημοπρασία, προτείνοντας παράλληλα την κατάργηση της συγκεκριμένης θέσης του εν λόγω περιπτέρου, 
θεωρώντας την λίαν επικίνδυνη.  

Στη συνέχεια με το υπ’ αρ.πρωτ.770/16-01-2020 (συν.4) έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την 
Τεχνική Υπηρεσία, ενημερώνουμε ότι το περίπτερο, κατόπιν διενέργειας δημόσιας κλήρωσης, δόθηκε στον 
κο Δ. Ν., ο οποίος δεν ενδιαφέρθηκε για την εκμετάλλευσή του και έκτοτε παραμένει κλειστό έως και σήμερα.  

Κατόπιν αυτού, η Τεχνική Υπηρεσία με το υπ΄αρ. 2739/24-02-2020 (συν.5) έγγραφό της, προτείνει την 
κατάργηση του περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 147 & Ηούς στη Δάφνη. 

Παρακαλούμε το ανωτέρω θέμα να τεθεί υπόψη του Συμβουλίου για τη διατύπωση γνώμης περί της 

κατάργησης του εν λόγω περιπτέρου και αυτή να προωθηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.» 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 

 

                                                            Η   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 

Αφού η κα Πρόεδρος ανάγνωσε το έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος,  άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 
απόψεις των μελών της και  έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και 
ειδικότερα με του αριθμ πρωτ. 2554/4-3-2022 εγγράφου του Οικονομικού Τμήματος,  την αριθμ. 75/2016 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, του αρ. πρωτ. 4088/2019 υπηρεσιακού σημειώματος της  Τεχνικής 
Υπηρεσίας, των αρ. πρωτ. 13095/2018 & 13195/2018 αιτήσεων του κ. Ξηντάρα, του αρ. πρωτ. 770/2020 
εγγράφου του Οικονομικού τμήματος,  του αρ. πρωτ. 2739/2020 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας,  τις 
διατάξεις του άρθρου 1, υποπαράγραφο ΣΤ2 του Ν. 4093/2012, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου76 του Ν. 4257/2014 και βάσει της εγκυκλίου 38 του Υπουργείου Εσωτερικών με 
αριθμό πρωτοκόλλου 23463/06-06-2014, του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ τ. 87) όπως 
τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 78 του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ 185/10.09.2013 τεύχος Α') και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), μετά από διαλογική 
συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την κατάργηση του περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Εθνάρχου 

Μακαρίου 147 και Ηούς στη Δάφνης ,λόγω μη ενδιαφέροντος για εκμετάλλευση του περιπτέρου από τον κ. 

Δ.Ν. κατόπιν διενέργειας κλήρωσης με αποτέλεσμα να παραμένει κλειστό έως και σήμερα, κατόπιν  του 

αριθμ.πρωτ. 2739/2020 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 2554/2022 

έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στην κ. Πρόεδρο. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής: 

                                                                ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                      
                  ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 
                  ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                  ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                   
      ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ  
  
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                  ΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 
      ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                  ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 


