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Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 21
της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

στην

Αριθμός Απόφασης 58
ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση επί της αυτεπάγγελτης μετατόπισης ή μη περιπτέρου,
περιοχή του Λουτρακίου( εξ΄ αναβολής).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 17 η του μηνός Νοεμβρίου , του έτους
2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την
υπ΄. αριθμ. 23982/13-11-2017 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 εννέα (9 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2) ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4)ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5)
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 7) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 8)
ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 9)ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 2) ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και
κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του ανωτέρω 1ου θέματος η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας τα εξής:
1. Την από 13 Νοεμβρίου 2017 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.....>>.
3ον. Η μετατόπιση του περιπτέρου συντελείται από εξειδικευμένο εξωτερικό
συνεργείο, μετά από ανάλογη ανάθεσης της υπηρεσίας.
Ιστορικό λήψης της αριθμ. 53/2017 απόφασης.
1ον. Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1020/9434/10-Α΄/12.10.2016 έγγραφο του Α.Τ.
Λουτρακίου, μας γνωστοποιήθηκε, αναφορικά με το περίπτερο στην συμβολή των
οδών Ελ. Βενιζέλου 36 & Πέϊν, έμπροσθεν του ζαχ/στείου ΄΄ ΑΛΚΥΩΝΙΣ΄΄,
ότι
κατόπιν σχετικής αυτοψίας εξετάστηκε η καταλληλότητα του χώρου από πλευράς
ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και προτείνεται και η μετατόπιση αυτού ,
2ον. Με το υπ΄αριθμ. πρωτ Δ.Υ./18.08.2017 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου,
προτάθηκαν δύο (2) νέες θέσεις, για την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου, εγγύς
της υπάρχουσας θέσης, αποτυπωμένες σε τοπογραφικό διάγραμμα (συνημμένο) και
εισηγήθηκε όρους τοποθέτησης των περιπτέρων στις νέες θέσεις ,
3ον. Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 16946/21.08.2017 έγγραφό μας ( σχετ. 3), δυνάμει του
οποίου εκδόθηκε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1020/2007/226-α/22.08.2017 έγγραφο του Α.Τ.
Λουτρακίου, σύμφωνα με το οποίο οι προτεινόμενες από την Τ.Υ. του Δήμου νέες
θέσεις κρίθηκαν κατάλληλες από πλευράς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
συνηγορώντας για την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου σε μία (1) εξ αυτών,
4ον. Με βάσει τα ανωτέρω με την από 23.09.2017 σχετική εισήγηση του Γραφείου
μας, εισήχθη στο Συμβούλιο θέμα για αυτεπάγγελτη μετατόπιση του εν λόγω
περιπτέρου,
5ον. Με το από 28.09.2017 έγγραφό μας, διαβιβάστηκε στο Συμβούλιό σας, το
υπ΄αριθμ. πρωτ. 20110/28.09.2017 αίτημα, με συνημμένα, που κατέθεσε η κα.
Σκάρπα Αθηνά του Βασιλείου, εκμισθώτρια του προς μετατόπιση περιπτέρου, με το
οποίο ζητούσε να μην ληφθεί απόφαση - πρόταση για την μετατόπιση του εν λόγω
περιπτέρου, για τους αναφερόμενους σε αυτό λόγους,
Βάσει των ανωτέρω λήφθηκε η αριθμ. 53/2017 απόφασή σας, με την οποία
αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος, προκειμένου να οριστεί δικηγόρος και να
επανεξεταστούν οι θέσεις από την Τ.Υ. του Δήμου.
Σε ενέργειες τις ανωτέρω απόφασης, σας διαβιβάζουμε :
α) Την από 30.10.2017 ( αριθμ. πρωτ. 22733) Γνωμοδότηση του ορισμένου με την
αριθμ. 284/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δικηγόρου, σύμφωνα με την οποία
μπορεί να ληφθεί απόφαση περί αυτεπαγγέλτου μετατόπισης και σε περίπτωση που
η Τ.Υ. εμμένει στην διατυπωθείσα πρότασή της να συνοδεύεται από σχετική
επιβεβαίωση ( σχετ. 1),
β) Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. Δ.Υ./17.10.2017 έγγραφό μας ( σχετ. 2), δυνάμει του
οποίου εκδόθηκε το υπ΄ αριθμ. πρωτ Δ.Υ./01.11.2017 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου,
με συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα, όπου εμφαίνονται οι δύο (2) προτεινόμενες
θέσεις μετατόπισης του εν λόγω περιπτέρου, με το οποίο διαφοροποιείται ως προς
το υπ΄αριθμ. πρωτ Δ.Υ./18.08.2017 έγγραφό της, στο σημείο της θέσης επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου & Πέϊν ( σχετ. 3),
γ) Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 23280/03.11.2017 έγγραφό μας ( σχετ. 4), κατόπιν του
οποίου εκδόθηκε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1020/2007/226-β/09.11.2017 έγγραφο του Α.Τ.
Λουτρακίου, από το οποίο προκύπτει ότι οι προτεινόμενες από την Τ.Υ. του Δήμου

θέσεις κρίθηκαν κατάλληλες από πλευράς κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
συνηγορώντας για την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου σε μία (1) εξ αυτών (
σχετ. 5),
δ) Το υπ΄ αριθ. Πρωτ. 21681/17.10.2017 έγγραφό μας ( σχετ. 6), σε απάντηση του
υπ΄αριθμ. πρωτ. 230669/31103/12.07.2017 έγγραφου του Συνηγόρου του Πολίτη
(σχετ. 7), με το οποίο ζητήθηκε να γνωρίσουμε τυχόν ενέργειες στις οποίες
προβήκαμε περί του θέματος.
Παρακαλούμε:
Για την επανεξέταση του θέματος και λήψη σχετικής απόφασης – πρότασης,
προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
περί:
Μετατόπισης του περιπτέρου, που λειτουργεί στην συμβολή των οδών Ελ.
Βενιζέλου 36 & Πέϊν, έμπροσθεν του ζαχ/στείου ΄΄ ΑΛΚΥΩΝΙΣ΄΄, στο Λουτράκι,
σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, του αριθμ. 199/2016
ισχύοντος Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόμων & πλατειών
και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Δ.Υ./03.11.2017 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου, από την
υφιστάμενη θέση, σε μία (1) εκ των δύο (2) προτεινόμενων νέων θέσεων, όπως
αποτυπώνονται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Υ. του Δήμου .
Τέλος παρακαλούμε όπως, η ληφθείσα σχετική απόφαση, κοινοποιηθεί στην
Τ.Υ. του Δήμου, προκειμένου να συντάξει σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας
κλίµακας, στα οποία να
αποτυπώνενται και να
απεικονίζεται ευκρινώς η
προτεινόμενη νέα θέση το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο
ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος ( µε βάση την τέχνη και την επιστήµη).''
Ακολούθως, λαβούσα τον λόγο η κα Λιαντινιώτη Μαρίνα πρότεινε την
μετατόπιση του περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Σολωμού, και
συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου της Ελ. Βενιζέλου, για τον λόγο ότι στην 1η
προτεινόμενη από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θέση υπάρχει σε κοντινή
απόσταση ήδη τοποθετημένο κι άλλο περίπτερο, γεγονός που δημιουργεί
προβλήματα για λόγους πρακτικούς & αισθητικούς.
Η πρόταση της τέθηκε σε ψηφοφορία αλλά ψηφίστηκε μόνο από την ίδια και
συνεπώς απορρίφθηκε.
Εν συνεχεία, ακολούθησε συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας η κα
Πρόεδρος πρότεινε την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου και Πεϊν, και συγκεκριμένα έμπροσθεν του ωρολογίου στον πεζόδρομο επί
της οδού Πεϊν, όπως η θέση αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό
διάγραμμα της Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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.
Κατά πλειοψηφία μειοψηφούσας της κας Λιαντινιώτη Μαρίνας
1. Γνωμοδοτεί θετικά, κατόπιν πρότασης της κα Προέδρου, επί της
αυτεπάγγελτης μετατόπισης του περιπτέρου που λειτουργεί στην συμβολή των
οδών Ελ. Βενιζέλου 36 & Πέϊν, έμπροσθεν του ζαχ/στείου ΄΄ ΑΛΚΥΩΝΙΣ΄΄ στο
Λουτράκι, σε νέα θέση και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και
Πεϊν, έμπροσθεν του ωρολογίου στον πεζόδρομο επί της οδού Πεϊν, όπως η θέση
αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του
Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
2.Παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τη λήψη σχετικής
απόφασης.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 58/2017.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 20/11/2017
Η Πρόεδρος Δ.Κ.

