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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ:   24/ 03/ 2022
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  &   ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Προς: κ. Πρόεδρο  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

  ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρου του δικαιούχου κ. Δαμιανίδη Αντώνιου από την 
θέση που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές στην κενωθείσα προτεινόμενη θέση επί 
της  Λ. Δημοκρατίας (11Η ΣΤΑΣΗ) Αχαρνές, όπως αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 8553/01-02-22 
αίτηση του καθώς και την κατάργηση της υφιστάμενης θέσης στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές.

  κ. Πρόεδρε,
      Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την λήψη 

απόφασης μετατόπισης περιπτέρου του δικαιούχου κ. Δαμιανίδη Αντώνιου από την θέση που 
βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές στην κενωθείσα προτεινόμενη θέση επί της Λ. 
Δημοκρατίας (11Η ΣΤΑΣΗ) Αχαρνές, όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 8553/01-02-22 αίτηση 
του καθώς και την κατάργηση της υφιστάμενης θέσης στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές.

 Έχοντας υπόψη:
1) Την «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών» 

(Φ.Ε.Κ.1485/19-06-2013 Τεύχος Β).

      2)  Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α) «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής–Αρμοδιότητες».

3) Το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Κανονιστικές αποφάσεις – Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας».

      4)  Το άρθρο 20 του  Ν.1044/1971 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3648/08  και την εγκ. ΥΠ.ΕΣ 
38/23463/06-06-14, η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται ’’….είδε δια λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, 
εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών , Κοινοτικών ή Οργανικών 
Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού…., Σε περίπτωση 
μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν’’.

 5)  Την με αριθμό πρωτ. 8553/01-02-2022 αίτηση μετατόπισης περιπτέρου του δικαιούχου κ. 
Δαμιανίδη Αντώνιου  από την θέση που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές στην 
κενωθείσα προτεινόμενη θέση επί της Λ. Δημοκρατίας (11Η ΣΤΑΣΗ) Αχαρνές (Συνημ.1)

       6) Το με αριθμ.πρωτ. 22717/10-03-2022 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού νέων, κενωθέντων 
και μετατοπιζόμενων θέσεων περιπτέρων (Συνημ.2).

          7) Την με αριθμό 9/18-03-22 (ΑΔΑ: ΨΜΑΝΩΨ8-ΚΛΣ) απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Αχαρνών, όπου αποφασίστηκε η μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου κ. Δαμιανίδη 
Αντώνιου από την θέση που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές στην κενωθείσα 
προτεινόμενη θέση επί της Λ. Δημοκρατίας (11Η ΣΤΑΣΗ) Αχαρνές, όπως αναφέρεται στην 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 8553/01-02-22 αίτηση του, καθώς και την κατάργηση της υφιστάμενης θέσης στην 
Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές.(Συνημ.3)
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Ύστερα από τους ανωτέρω λόγους εισηγούμαστε τα κάτωθι:

               Α) Όπως εγκρίνετε την μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου κ. Δαμιανίδη Αντώνιου από την 
θέση που βρίσκεται στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές στην κενωθείσα προτεινόμενη θέση επί της 
Λ. Δημοκρατίας (11Η ΣΤΑΣΗ) Αχαρνές, όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 8553/01-02-22 
αίτηση του, καθώς και την κατάργηση της υφιστάμενης θέσης στην Πλατεία Αγ. Νικολάου Αχαρνές 
κατόπιν της με αριθμό 9/18-03-22 (ΑΔΑ: ΨΜΑΝΩΨ8-ΚΛΣ) απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Αχαρνών .

Β) Τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

                                                                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                             

                                                                                        
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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