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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 7-10-2016
συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ.

Αριθ. Απόφασης:016/2016
Θέµα: «Μετατόπιση περιπτέρου: α)Μετεγκατάσταση του περιπτέρου της δικαιούχου
εκµετάλλευσης αυτού, Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ.Καλλιθέας 72 (πρ.66)
∆.Κ.Αµπελοκήπων που βρίσκεται σήµερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 και β)
Καθορισµός (χωροθέτηση) της νέας θέσης περιπτέρου επί της οδού Ακριτών 29-31».
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µήνα Οκτώβρη του έτους
2016 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00µ.µ. συνήλθε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 12525/03-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και
6 του Ν. 3852/10).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών
παρόντες ήταν:
Παρόντες: 1) Μανωλόπουλος Βασίλειος, πρόεδρος 2) Εµεινίδης Αναστάσιος, µέλος 3)
Γρούγιος Ηλίας, µέλος 4) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, µέλος 5) Αβραµίδης Μωϋσής, µέλος 6)
Καϊκαζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, µέλος 7) Κυριλλίδης Γεώργιος µέλος.
Απόντες: 1) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος 2)Κωνσταντίνου Κυριάκος, µέλος.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών
ότι:
Με την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012
τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014
τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:
«3. 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»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός (χωροθέτηση)
των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για
οποιονδήποτε λόγο.
Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης
των κουβουκλίων, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Για την τοποθέτηση ή τη µετατόπιση του
περιπτέρου λαµβάνεται επίσης υπόψιν η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των
κατοικιών που γειτνιάζουν άµεσα µε αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή µετατόπισης
του περιπτέρου σε σηµείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση.
Η µετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του
περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής
Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του
νοµάρχη, πλέον ∆ηµάρχου ύστερα από εισηγήσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και
της οικείας οργάνωσης των αναπήρων και θυµάτων πολέµου. Η µετατόπιση γίνεται σε µικρή
απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ’ όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των
γειτονικών περιπτέρων. Σε περίπτωση µετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του
δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν.
Στην αρµόδια τεχνική υπηρεσία του δήµου µας, υποβλήθηκε η υπ΄άριθµ.πρωτ.5821/7-7-2016
αίτηση της κ.Ψαλτοπούλου Μαρίας, ιδιοκτήτριας του περιπτέρου, επί της οδού Λ.Καλλιθέας 72
(πρ.66) ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων µε την οποία ζητά την µετατόπιση του περίπτερου
της σε νέα πιο αποδοτική θέση και συγκεκριµένα στην συµβολή των οδών Ακριτών και

Ελευθερίας γωνία. Σηµειωτέον ότι το περίπτερο της, είναι κλειστό για τουλάχιστον (5) πέντε
χρόνια αφού δεν βρίσκει ενοικιαστή να το λειτουργήσει.
Η ∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας, µε το υπ.αρ.πρ.2957/18-7-2016 έγγραφό της και αφού έλαβε
υπόψη τις ανωτέρω 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 και την επιβάρυνση που
προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άµεσα µε αυτό, προτείνει σύµφωνα µε
την επισυναπτόµενη Έκθεση Αυτοψίας –Γνωµάτευση, την µετατόπιση-µετεγκατάσταση του εν
λόγω περιπτέρου, κατά 20µ. µακρύτερα και συγκεκριµένα στον Ακριτών 29-31.
Με την υπ.αρ.πρωτ.11387/13-9-2016 αίτηση της, η δικαιούχος εκµετάλλευσης του εν λόγω
περιπτέρου κ.ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, αποδέχεται την ανωτέρω σχετική Έκθεση Αυτοψίας Γνωµάτευσης της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου µας και ζητά την µετατόπιση του περιπτέρου της από
την οδό Λ. Καλλιθέας 72 (πρ.66) ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων που βρίσκεται
σήµερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων,
αποδεχόµενη το κόστος µετατόπισης αυτού.
Σχετικά µε τα έξοδα της εν λόγω µετατόπισης θα εφαρµοστεί το άρθρο 6 του Ν.3648/2008
(όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 9 του ν. 1043/1980 το οποίο µε τη σειρά του αντικατέστησε
τη παράγραφο 2 του

άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971 ), το οποίο αναφέρει ότι :

«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. Σε περίπτωση
προσωρινής µετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση µόλις εκλείψουν οι
λόγοι που επέβαλαν τη µετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής µετατοπίσεως του
περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ` ωφελεία του οποίου
γίνεται η µετατόπιση».
Στο υπ.αρ.πρωτ.3969/23-9-2016 έγγραφο της ∆.Τ.Υ. µε θέµα «Χωροθέτηση νέας θέσης
περιπτέρου επί της οδού Ακριτών 29-31» επισυνάπτεται το σχετικό Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα
αρµόζουσας κλίµακας, στο οποίο απεικονίζεται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου,
ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος.
Mε την υπ.αρ.071/2016 Απόφαση του, το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων,
γνωµοδότησε θετικά για την µετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου: α) Μετεγκατάσταση του
περιπτέρου της δικαιούχου εκµετάλλευσης αυτού, Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό

Λ.Καλλιθέας 72 (πρ.66) ∆.Κ.Αµπελοκήπων που βρίσκεται σήµερα, σε νέα θέση επί της οδού
Ακριτών 29-31 και β) Καθορισµός (χωροθέτηση) της νέας θέσης περιπτέρου στην οδό Ακριτών
29-31.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούµαι για την σχετική σας, µε το θέµα, γνωµοδότησηεισήγηση (Μετατόπιση περιπτέρου, ήτοι: α) Μετεγκατάσταση του περιπτέρου της
δικαιούχου εκµετάλλευσης αυτού, Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ.Καλλιθέας 72
(πρ.66) ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων που βρίσκεται σήµερα, σε νέα θέση επί της
οδού Ακριτών 29-31 ∆ηµοτικής Κοινότητας και β) Καθορισµός (χωροθέτηση) της νέας
θέσης περιπτέρου στην οδό Ακριτών 29-31).
Η απόφαση του συµβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα αποσταλεί για εισήγηση προς
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, για την έκδοση της τελικής
απόφασης.
Η Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την α) µετεγκατάσταση του περιπτέρου της δικαιούχου εκµετάλλευσης αυτού,
Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ. Καλλιθέας 72 (πρ.66) ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αµπελοκήπων που βρίσκεται σήµερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 ∆ηµοτικής
Κοινότητας και τον β) καθορισµό (χωροθέτηση) της νέας θέσης περιπτέρου στην οδό Ακριτών
29-31).
Η απόφαση αυτή θα χρησιµοποιηθεί σαν εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 016/2016.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασµα , Αµπελόκηποι 10-10-2016
Η Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος

Φουρκιώτη Μαρία

Μανωλόπουλος Βασίλειος

