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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 

της  17ης  Ιουνίου 2016 
 Αριθμός Απόφασης 184 

  Θ Ε Μ Α   4ο  : Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρων στο Λουτράκι              
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 17η του μηνός Ιουνίου του έτους 
2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 10266/13-06-2016 
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 
& της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν 
Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών 
κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον 
Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. 
ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 
δεκατέσσερα (14), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Πρωτοπαππά Μαρία, 5.Θυμής Φίλιππος, 
6.Κορδαλή Σωτηρία, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Ράτης Σπυρίδων, 
9.Πέρρας Σωτήριος, 10.Νικολάου Σωτήριος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 
12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Κοφινάς Ηλίας, 14.Πέτρου Θεόδωρος.    Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κ. 
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.  
 Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Παντελέου Κων/νος, 
4.Σπύρου Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος 
Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Μουζάκης 
Αθανάσιος, 11.Δόσχορης Κων/νος, 12.Θεοδώρου Αγγελική, 
13.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Λουτρακίου - Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, καθώς και ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.    

 



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Θυμής Μιχαήλ 
& Πρωτονοτάριος Δημήτριος, που παρέμειναν έως και το τέλος της 
συνεδρίασης. 

Πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 
κ. Λογοθέτης Κων/νος,  ο οποίος απουσίαζε μέχρι και την ολοκλήρωση της 
συνεδρίασης. 
 Επί του 4ου θέματος (ύστερα κι από την συζήτηση τριών εκτάκτων)  ο κ. 
Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 1044/1971 όπως ισχύει, με τις οποίες 
ορίζεται «Η Μετατόπιση 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 Μετατόπιση αυτή γίνεται εγγύς της παλαιάς 
θέσεως λαμβανομένης υπόψη και της αποδοτικότητας της νέας αυτής, 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». 
2. Οι 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, περιβάλλον 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 δημοσίας 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» 
3. Η υπ’ αριθ. 343/2012 (ΑΔΑ:ΒΕΦ8ΩΛ3-ΧΑΡ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 305/3786/8-4-2013 (άρθρο 
225 ν.3852/10) όμοια του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι, περί έγκρισης Κανονισμού 
λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόμων & πλατειών. 



4. Το από 28.05.2015 υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων με θέμα: «Μη λειτουργούντα περίπτερα 
στην πόλη του Λουτρακίου», με την οποία ενημερώνει σχετικά με το θέμα, 
προκειμένου να ληφθεί Απόφαση είτε για διατήρηση των ανενεργών αυτών 
περιπτέρων είτε για απομάκρυνσή τους ως κενωθέντων.  
Αναφορικά με το θέμα αυτό κατατέθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου η 
από 8/6/2015 γνωμοδότησή του. 
5. Το από 21.09.2015 υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις περί 
μετατόπισης περιπτέρων καθώς και τα βήματα προς υλοποίηση της μετατόπισης 
αυτών. 
6. Το υπ’ αριθ. 18312/30-09-2015 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικής 
Αστυνομίας, κατόπιν του από 21/9/2015 εγγράφου του Γραφείου Αδειοδοτήσεων 
& Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με θέμα: «Αυτοψία περιπτέρων της 
πόλης Λουτρακίου», στο οποίο μεταξύ άλλων καταγράφονται επτά (7) περίπτερα 
που δεν λειτουργούν. 
7. Το από 06.10.2015 υπηρεσιακό έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου καθώς και το από 07-12-2015 απαντητικό έγγραφο αυτής, με το οποίο 
αφενός προτάθηκαν επτά (7) νέες θέσεις για την τοποθέτηση των περιπτέρων 
της πόλης Λουτρακίου που δεν λειτουργούν (αποτυπωμένες σε συνημμένο 
τοπογραφικό διάγραμμα), και αφετέρου αναφέρθηκαν οι σχετικοί όροι 
τοποθέτησης των περιπτέρων αυτών στις νέες θέσεις. 
8. Το υπ’ αριθ. 1020/2007/202-α/15-12-2015 έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου, στο 
οποίο αναφέρονται, κατόπιν ελέγχου που διενήργησε στις 15/12/2015, τα 
περίπτερα στην πόλη του Λουτρακίου που παραμένουν κλειστά για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και προτείνεται η μετατόπιση - κατάργηση αυτών,  για λόγους 
ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος. 
9. Το υπ’ αριθ. 3159/24-02-2016  έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς το Α.Τ. Λουτρακίου στο οποίο 
αναφέρεται ότι ο Δήμος προτίθεται να μετατοπίσει αυτεπάγγελτα τα ανωτέρω μη 
λειτουργούντα περίπτερα σε νέες θέσεις, καθώς και το υπ’ αριθ. 1020/2007/202-
γ΄/17-3-2016 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 4741/21-03-2016) απαντητικό έγγραφο του 
Α.Τ., σύμφωνα με το  οποίο οι νέες αυτές θέσεις που προτείνει η Δ.Τ.Υ. κρίνονται 
κατάλληλες από πλευράς ασφαλείας της κυκλοφορίας των πεζών και των 
οχημάτων και συνεπώς συνηγορεί στη μετατόπισή τους.  
10. Το υπ’ αριθ. 1455/28-01-2016 έγγραφο του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς τους εκμεταλλευτές των εν λόγω 
περιπτέρων, προκειμένου να λάβουν γνώση της προθέσεως του Δήμου για την 
αυτεπάγγελτη μετατόπιση αυτών, της  διαδικασίας μετατόπισης καθώς και των 
προτεινόμενων νέων θέσεων (με συνημμένα τα αποδεικτικά επίδοσης σε 
αυτούς). 
11. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (του Ν. 1599/86) των Μανιάτη Νικολάου, Λέκκα 
Νικολάου και Στεργιοπούλου Παρασκευής περί αποδοχής μετατόπισης των 
περιπτέρων που εκμεταλλεύονται σε συγκεκριμένες από τις προταθείσες θέσεις.  
12. Το γεγονός ότι η μετατόπιση των περιπτέρων θα γίνει σταδιακά, από 
εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, μετά από ανάλογη  ανάθεση  της υπηρεσίας. 
13. Η από 08.04.2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς τον κ. Δήμαρχο, το Συμβούλιο Δ.Κ. 
Λουτρακίου - Περαχώρας, την Αντιδήμαρχο Οικ/κών & Διοικ/κών Υπηρεσιών και 
την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, με την οποία προτείνεται η 
μετατόπιση τεσσάρων (4) περιπτέρων της πόλεως Λουτρακίου από τις υφιστάμενες θέσεις σε καθορισμένες ισάριθμες νέες θέσεις,  



όπως αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα  της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. του 
Δήμου (Θέσεις Νο 4, Νο 5, Νο 6 & Νο7) ως κάτωθι: 

 14. Η υπ’ αριθ. 30/2016 (ΑΔΑ:7ΩΚ8ΩΛ3-32Ξ) σχετική Απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, με την οποία εισηγείται την αυτεπάγγελτη 
μετατόπιση των ανωτέρω τεσσάρων (4) περιπτέρων, και συγκεκριμένα των 
τριών (3) πρώτων στις προαναναφερθείσες συγκεκριμένες νέες θέσεις, ενώ του 
τέταρτου, ήτοι της κας Στεργιοπούλου, αντί στη διασταύρωση Σχολής Μηχανικού 
σε κάποια άλλη από τις εναπομείνασες νέες θέσεις που είχε προτείνει η Δ.Τ.Υ.  
15. Η υπ’ αριθ. 14/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία 
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αυτεπάγγελτη μετατόπιση και των 
τεσσάρων (4) προαναφερθέντων περιπτέρων, τα οποία βρίσκονται στο 
Λουτράκι, από υφιστάμενες θέσεις σε καθορισμένες ισάριθμες νέες θέσεις, όπως 
αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. 
16. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, όπου αποτυπώνονται και 
απεικονίζονται ευκρινώς οι νέες θέσεις με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το 
κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος 
κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος. 
17. Η από 10-06-2016 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνεται η λήψη σχετικής 
απόφασης προκειμένου να μετατοπισθούν τα προαναφερόμενα τέσσερα (4) περίπτερα.  
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α 

 
Εγκρίνει την αυτεπάγγελτη μετατόπιση τεσσάρων (4) περιπτέρων, τα 

οποία βρίσκονται στο Λουτράκι, από τις υφιστάμενες θέσεις τους σε 
καθορισμένες ισάριθμες νέες θέσεις, όπως αποτυπώνονται στο σχετικό 
τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (θέσεις 
4, 5, 6, 7) και συγκεκριμένα των κάτωθι: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο δικαιούχου Υφιστάμενη θέση Νέα θέση / Νο θέσης 
1 Λέκκας Νικόλαος Σολωμού 12Β ΜΑΤΣΗ & ΙΒΥΚΟΥ  / Νο 5 
2 Μανιάτης Νικόλαος Παπανικολή 8 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (παραπλεύρως κατ. JEMA)  / Νο 6 
3 Παππάς Αριστείδης Ελ. Βενιζέλου 24 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  / Νο 4 
4 Στεργιοπούλου Παρασκευή Πλ. 25ης Μαρτίου 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 
4 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛ. 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  / Νο 7 



σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, της παρ. 13 
της υπ’ αριθ. 343/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός 
λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόμων & πλατειών), τους όρους που 
αναφέρονται στο από 07-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας, την υπ’ αριθ. 14/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
την από 10-06-2016 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.  
 Η εν λόγω μετατόπιση θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο εξωτερικό 
συνεργείο μετά από ανάλογη ανάθεση της υπηρεσίας. 
 Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  184/2016. 

               Ο  Πρόεδρος                                                  Τα Μέλη 
                (΄Επονται υπογραφές ) 

                Ακριβές Αντίγραφο 
               Λουτράκι  21 Ιουνίου 2016 

              Ο   Πρόεδρος Δ.Σ. 
 


