
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ               ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 6 της 13ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016  Αριθμός Απόφασης 30  ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ : Εισήγηση για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση ή μη περιπτέρων στη περιοχή του Λουτρακίου.   Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 13 η του μηνός Απριλίου , του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 6050/08-04-2016 πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010  (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί " Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης'', σε κάθε ένα Σύμβουλο και τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα  (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 6. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ( ΜΑΙΡΗ) 7.ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2.ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 3. ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και κλήθηκαν νόμιμα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η κ. Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του θέματος «Εισήγηση για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση ή μη περιπτέρων» έκτακτο ως κατεπείγοντος καθότι, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, τίθεται θέμα ασφάλειας, κυκλοφορίας και εξωραϊσμού του περιβάλλοντος. Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος έκτακτο ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010.   



 Επί του ανωτέρω 1ου πλέον έκτακτου θέματος η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής: 1. Την από 8 Απριλίου 2016 εισήγηση  του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου η οποία έχει ως εξής:       “ Έχοντας υπ΄ όψιν:  
        1ον.  Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. Δ. 1044/1971 όπως ισχύει, με τις οποίες ορίζεται << Η Μετατόπισις περιπτέρου γίνεται, είτε διά λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος διά εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού. Η τοιαύτη Μετατόπισις γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ` όψιν και της αποδοτικότητος της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων.         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 >>,               2ον. Τις διατάξεις  του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α'/14-4-2014)με τις οποίες αντικαταστάθηκε η υποπαράγραφος ΣΤ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και ορίζεται << Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα  αρμόζουσας  κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.               Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει  την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.                Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει  προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες >>,         3ον. Το υπ΄αριθμ. πρωτ Δ.Υ./28.05.2015 έγγραφό μας, προς τον κο. Δήμαρχο,το οποίο σας κοινοποιήθηκε, δυνάμει του οποίου δόθηκε νομική άποψη εκτός άλλων, περί ανενεργών περιπτέρων στην πόλη του Λουτρακίου( σχετ. 1, 1α),         4ον. Το υπ΄αριθμ. πρωτ Δ.Υ./ 21.09.2015 έγγραφό μας, το οποίο σας κοινοποιήθηκε,  με το οποίο γνωρίσαμε στον κο. Δήμαρχο, τις διατάξεις περί μετατόπισης περιπτέρων καθώς και τα βήματα προς υλοποίηση της μετατόπισης περιπτέρων( σχετ. 2),    



        5ον. Το υπ΄αριθμ. πρωτ Δ.Υ./ 21.09.2015 έγγραφό μας, δυνάμει του οποίου με το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 18312/30.09.20215 έγγραφο,  το Τμήματος της  Δημοτικής  Αστυνομίας  εμφαίνονται τα ανενεργά περίπτερα εντός της πόλεως του Λουτρακίου( σχετ. 3, 3α),         6ον.  Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1020/2007/202-α/15.12.2015 έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου,  όπου εκτός του ότι εμφαίνονται τα ανενεργά περίπτερα εντός της πόλεως του Λουτρακίου, προτείνεται και η μετατόπιση αυτών,  για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος( σχετ. 4),         7ον. Το υπ΄αριθμ. πρωτ Δ.Υ./06.10.2015 έγγραφό μας, προς την Τ.Υ. του Δήμου, δυνάμει του οποίου με το υπ΄αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./07.12.2015 έγγραφο, προτάθηκαν επτά (7) νέες θέσεις για την τοποθέτηση περιπτέρων, αποτυπωμένες σε  τοπογραφικό διάγραμμα (συνημμένο) και εισηγήθηκε όρους τοποθέτησης των περιπτέρων στις νέες θέσεις( σχετ. 5, 5α), ήτοι: 1. Καραϊσκάκη & Θώδη 2. Διασταύρωση Σχολής Μηχανικού 3. Αιγαίου & Βενιζέλου 4. Μάτση & Ιβύκου 5. Ελ. Βενιζέλου, Νησίδα Έμπροσθεν Εργοστασίου Καραντάνη 6. Ελ. Βενιζέλου, Παραπλεύρως καταστήματος Jema 7. Πλατεία Αλώνια        8ον. Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 3159/24.02.2016  έγγραφό  μας,  δυνάμει του οποίου,  με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1020/2007/202-γ/17.03.2016 έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου, οι προτεινόμενες από την Τ.Υ. του Δήμου  νέες θέσεις, κρίθηκαν κατάλληλες από πλευράς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, συνηγορώντας για την    μετατόπιση  των  περιπτέρων σε αυτές     ( σχετ. 6,6α),          9ον. Το υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 1455/28.01.2016 έγγραφό μας (Το οποίο επιδόθηκε με αποδεικτικό), με το οποίο οι εκμεταλλευτές των προς μετατόπιση περιπτέρων έλαβαν γνώση, της προθέσεως του Δήμου για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση αυτών, της  διαδικασίας μετατόπισης καθώς και των προτεινόμενων θέσεων όπου θα μετατοπισθούν     ( σχετ. 7),      10ον. Τις Υ.Δ. του Ν. 1599/86 των τριών (3) περί αποδοχής μετατόπισης του περιπτέρου που εκμεταλλεύονται, σε συγκεκριμένες από τις προταθέντες θέσεις( σχετ. 8),       11ον.  Το γεγονός ότι η  μετατόπιση περιπτέρων, θα γίνει σταδιακά, από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, μετά από ανάλογη  ανάθεσης  της υπηρεσίας.           Παρακαλούμε:      α) Την  Τ.Υ. του Δήμου, που της κοινοποιείται το παρόν,  να συντάξει σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα  αρμόζουσας  κλίμακας, στα οποία να  αποτυπώνονται και να  απεικονίζονται ευκρινώς οι νέες θέσεις  και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος.       β) Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, για λήψη σχετικής απόφασης – πρότασης, προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, περί:          Μετατόπισης τεσσάρων (4) περιπτέρων, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, της παρ. 13 του αριθμ. 343/12 ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόμων & πλατειών και τους όρους που αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./07.12.2015 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου, που ευρίσκονται στην πόλη του Λουτρακίου, από τις υφιστάμενες θέσεις, σε καθορισμένες ισάριθμες νέες θέσεις, όπως αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα  της Τ.Υ. του Δήμου( Θέσεις Νο 4, Νο 5, Νο 6 & Νο7) και  εμφαίνονται στο πιο κάτω πίνακα :  
Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ/ Νο  ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. της Τ.Υ.  



”. 
Ακολούθως πήρε τον λόγο ο κ.Συλαϊδής Ευστάθιος ( Σύμβουλος) ο οποίος τόνισε ότι με τη  μετατόπιση του με Α/Α (4) περιπτέρου στη νέα προτεινόμενη θέση Νο 7, ήτοι στη διασταύρωση της Σχολής Μηχανικού, σύμφωνα με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα  της Τ.Υ. του Δήμου, θα πληγούν οι γύρω επιχειρήσεις και πρότεινε το εν λόγω περίπτερο  να μεταφερθεί σε μια από τις υπόλοιπες τρεις (3) θέσεις  που προτείνονται από την Τ.Υ. του Δήμου. Την πρόταση αυτή την ψήφισαν οι κ.κ. Δρίτσας Δ., Παντελέου Π., Γκιώνη Μ., Τσαντίλα Μ. Κλεπετσάνης Μ. και ο ίδιος , ενώ  μειοψήφισε η Πρόεδρος και απείχε ο κ. Κοκκινός Κ.  συνεπώς εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.   Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, και της παρ. 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, & μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του.  Αποφασίζει   1) Ομόφωνα εισηγείται την αυτεπάγγελτη μετατόπιση τριών περιπτέρων, ευρισκομένων στη περιοχή του Λουτρακίου, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος, ως κάτωθι:   

 Και  2) Κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της Προέδρου κας  Βενετσάνου Ελένης  και απέχοντος του κ. Κοκκινού Κωνσταντίνου) εισηγείται τη μετατόπιση ενός περιπτέρου, ευρισκομένου στη περιοχή του Λουτρακίου, σε μια από τις λοιπές προτεινόμενες από τη Δ.Τ.Υ. θέσεις.  

 σύμφωνα με την αναφερομένη στο προοίμιο της παρούσας πρότασης του κ. Συλαϊδή Ευστάθιου.  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 30/2016.  Η Πρόεδρος       Τα Μέλη  ( έπονται υπογραφές) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 19/04/2016 Η Πρόεδρος Δ.Κ.  

1 ΛΕΚΚΑΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 12 Β ΜΑΤΣΗ & ΙΒΥΚΟΥ / Νο 5 
2 ΜΑΝΙΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 8 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ( ΠΑΡΑΠΛ/ΡΩΣ ΚΑΤ. JEMA  ) / Νο 6 
3 ΠΑΠΠΑΣ      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ   /  Νο 4 
4 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  / Νο 7 

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ/ Νο  ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. της Τ.Υ.  
1 ΛΕΚΚΑΣ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 12 Β ΜΑΤΣΗ & ΙΒΥΚΟΥ / Νο 5 
2 ΜΑΝΙΑΤΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 8 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ( ΠΑΡΑΠΛ/ΡΩΣ ΚΑΤ. JEMA  ) / Νο 6 
3 ΠΑΠΠΑΣ      ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ   /  Νο 4 
    

Α/Α ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑ ΘΕΣΗ/ Νο  ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. της Τ.Υ.  
4 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ  


