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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της με αρ. 9/2019 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
 

 
Αρ. Απόφασης:    

29/2019 

Περίληψη: 

Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού 

Σιβιτανίδου 18, με πρώην δικαιούχο 

εκμετάλλευσης τον Τσαλίκη Γεώργιο  του 

Χρήστου. 

Σήμερα την 7η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό 

Κατάστημα Καλλιθέας, οδός Ματζαγριωτάκη 76, στον 3ο όροφο, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 

53650/3-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα 

στα Μέλη σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία αφού  

από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) τακτικά 

μέλη. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν αυτοπροσώπως οι παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΞΑΡΧΟΥ 
ΑΘΗΝΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ. 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ, ΕΡΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΑΝΝΑ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ, ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Στη συνεδρίαση παρευρέθη χωρίς δικαίωμα ψήφου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Αδαμόπουλος Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων αν και 

νόμιμα καλέστηκαν. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά 
από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Το υπ΄αρ. πρωτ. 53078/1-10-2019 εισηγητικό έγγραφο του κ. Αντιδημάρχου το 
οποίο έχει ως εξής: 
 
Παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
περιλάβετε και το θέμα που αφορά στην κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της 
οδού Σιβιτανίδου 18, με πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον κ. Τσαλίκη 
Γεώργιο του Χρήστου. 
Στην ως άνω διεύθυνση είναι εγκατεστημένο περίπτερο, την εκμετάλλευση του 
οποίου είχε ο κ. Τσαλίκης Γεώργιος του Χρήστου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 
7141/2009 απόφαση της πρώην Νομαρχίας Αθηνών. Μετά την παραίτηση του 
δικαιούχου από το δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιπτέρου, το συγκεκριμένο 
περίπτερο κατέστη κενωθέν με την υπ’αρ. 1066/2016 απόφαση Δημάρχου. 
Την 06-09-2019 κατατέθηκε στο Δήμο μας η υπ’αρ. πρωτ. 48319 αίτηση περιοίκων, 
ιδιοκτητών καταστημάτων πέριξ του περιπτέρου, με την οποία ζητάνε την κατάργηση 
της θέσης και την απομάκρυνση του κουβουκλίου του περιπτέρου, το οποίο 
παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 
κατάργηση της θέσης περιπτέρου επί της οδού Σιβιτανίδου 18, καθώς επίσης και την 
αποξήλωση της κατασκευής του κουβουκλίου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/2014 τ. Α’) και της ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/6-6-2014. 

 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται: 
 
1. Την κατάργηση της θέσης περιπτέρου επί της οδού Σιβιτανίδου 18, με 

πρώην δικαιούχο εκμετάλλευσης τον κ. Τσαλίκη Γεώργιο του Χρήστου 

καθώς επίσης και την αποξήλωση της κατασκευής του κουβουκλίου αυτού. 

 

Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Αφού 

συντάξαμε  το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ        
                            

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 


