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Α Π O Φ Α Σ Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  35/2017

          ΘΕΜΑ 2ο : «Εισήγηση στο Δ.Σ. για αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου
                              στο Λουτράκι.»

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα 
και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά 
την υπ΄ αριθ. 26090/30-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου κας ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ 
Μαρίας - Αντιδημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα 
μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω 
επτά (7) μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), η 
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες: 1.Πρωτοπαππά Μαρία - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Σπύρου 
Κων/νος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Ασημακόπουλος Χρήστος (1ο αναπληρωματικό 
μέλος της μειοψηφίας στη θέση της κας. Θεοδώρου Αγγελικής - τακτικού μέλους που 
απουσιάζει).

Απόντες: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα 
εξής:
1.  Οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 1044/1971 όπως ισχύει, περί μετατόπισης 
περιπτέρου. 
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 N. 
4093/2012 (Α' 222). 
3. Το υπ΄ αριθ. 1020/9434/10-Α΄/12.10.2016 έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου, 
αναφορικά με το περίπτερο στην συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 36 & Πέϊν, 
έμπροσθεν του ζαχ/στείου "ΑΛΚΥΩΝΙΣ", στο οποίο αναφέρεται ότι κατόπιν της 
αυτοψίας που διενεργήθηκε, είναι εφικτή  η μετατόπιση αυτού.   
4. Το από 18.08.2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, σύμφωνα με το 
οποίο προτείνονται δύο (2) νέες θέσεις, για την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου, 
με συνημμένο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς και τους όρους μετατόπισης 
αυτού.    
5. Το με αριθ. πρωτ. Δήμου 16946/21.08.2017 ενημερωτικό έγγραφο προς το Α.Τ. 
Λουτρακίου, με συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα περί της ακριβής νέας θέσης.



6. Η από 23.09.2017 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Λουτρακίου - Περαχώρας, με θέμα την εν λόγω μετατόπιση.   
7. Η υπ΄ αριθ. 20110/28.09.2017 αίτηση της κας. Σκάρπα Αθηνάς του Βασιλείου, 
εκμισθώτριας του προς μετατόπιση περιπτέρου, με την οποία ζητά μεταξύ άλλων να 
μην πραγματοποιηθεί η εν λόγω μετατόπιση του περιπτέρου, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή. 
8. Οι υπ΄ αριθ. 53 και 284/2017 Αποφάσεις Συμβουλίου Δ.Κ. Λουτρακίου - 
Περαχώρας και Οικονομικής Επιτροπής, αντίστοιχα, με τις οποίες αναβλήθηκε η 
συζήτηση του εν λόγω θέματος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει δικηγόρος επ΄αυτού.
9. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου 22733/30-10-2017 γνωμοδότηση της πληρεξουσίας 
δικηγόρου του Δήμου μας κας. Κουκουλά Γεωργίας, στην οποία μεταξύ άλλων 
αναφέρεται ότι "νομίμως μπορεί να ληφθεί Απόφαση περί αυτεπαγγέλτου 
μετατοπίσεως του εν λόγω περιπτέρου" .
10. Το από 01-11-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου, με συνημμένο 
τοπογραφικό σκαρίφημα, όπου εμφαίνονται οι δύο (2) προτεινόμενες θέσεις 
μετατόπισης του εν λόγω περιπτέρου, όπου διαφοροποιήθηκε ως προς το από 18-
08-2017 προηγούμενο έγγραφό της, στο σημείο της θέσης επί της οδού Ελ. 
Βενιζέλου & Πέϊν.
11. Το υπ΄ αριθ. 1020/2007/226-β/09.11.2017 έγγραφο του Α.Τ. Λουτρακίου 
σύμφωνα με το οποίο 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.
12. Το υπ΄ αριθ. 230669/31103/2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 14798/20-07-2017) 
έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη με το οποίο ζητά αφενός τις απόψεις της 
υπηρεσίας για το εν λόγω θέμα και αφετέρου τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να 
προβεί. 
13. Το υπ΄ αριθ. 21681/17.10.2017 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου 
Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς την ανωτέρω 
ανεξάρτητη αρχή περί των διαδικασιών που μέχρι τώρα έχει προβεί η υπηρεσία 
καθώς και την πρόθεση αυτής ν ασταλεί το εν λόγω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
γι ατην λήψη σχετικής Απόφασης.
14. Η από 13-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Λουτρακίου - Περαχώρας, με θέμα την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του εν λόγω 
περιπτέρου.
15.  Η υπ΄ αριθ. 58/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Λουτρακίου - Περαχώρας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε, η αυτεπάγγελτη 
μετατόπιση του περίπτερου που λειτουργεί  στην συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 
36 & Πέϊν, έμπροσθεν του ζαχ/στείου "ΑΛΚΥΩΝΙΣ", στην προτεινόμενη νέα θέση 
και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών  Ελ. Βενιζέλου & Πέϊν, έμπροσθεν του 
ωρολογίου στον πεζόδρομο επί της οδού Πέϊν, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τ.Υ.  του Δήμου.
16. Η από 27-11-2017 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων προς την Επιτροπή Ποιότητας για λήψη σχετικής 
Απόφασης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, μετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του 
περιπτέρου που λειτουργεί στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 36 και Πέϊν στο 
Λουτράκι, και συγκεκριμένα έμπροσθεν του ζαχαροπλαστείου "ΑΛΚΥΩΝΙΣ", σε νέα 
θέση και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Πέιν, έμπροσθεν 
του ωρολογίου στον πεζόδρομο επί της οδού Πέϊν στο Λουτράκι, βάσει των 
εισηγήσεων την Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, όπως 
η θέση αυτή αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με την 
υπ΄ αριθ. 58/2017 Απόφαση - εισήγηση της Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας και την 
από 27-11-2017 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου μας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  35/2017.

 Η Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος            Τα Μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος    

                  ΒΛΑΣΣΗΣ  Ευάγγελος
          

                  ΣΠΥΡΟΥ Κων/νος 
     ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία                                                
                           ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος                       
                                                           
  
                                                                                 

               


