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               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

               Της 28/09/2016 

 

Αριθμ.Απόφασης 071/2016     

Αριθ. Πρακτικού:   14/2016 

 

1
ο
ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για μετατόπιση 

περιπτέρου: α) Μετεγκατάσταση του περιπτέρου 

της δικαιούχου εκμετάλλευσης αυτού, 

Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ.Καλλιθέας 

72 (πρ.66) Δ.Κ.Αμπελοκήπων που βρίσκεται 

σήμερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 

και β) Καθορισμός της νέας θέσης περιπτέρου». 

 

 

Σήμερα 28-09-2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, 

(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, 

μετά από την Α.Π. 11902/22-09-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 

από τα μέλη, σύμφωνα με το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:      

 

Παρόντες:  

1. Γεννηματάς Ιωάννης 

2. Ματακίδου Μάρθα  

3. Βενετικίδης Ιωάννη 

4. Τσοντάκη Μαρίνα  

5. Τσιορβάλας Συμεών  

6. Μητράκας Ευάγγελος 

7. Ιακωβίδου Ελένη 

8. Ταμβάκης Ιωάννης  

 Απόντες: 

1. Κόπτη Ελένη 

2. Καλαϊτζίδης Σαμψών 

3. Καρμίρης Κωνσταντίνoς 

( Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

 

 

Η Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 



Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού .  

 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1ο  Θέμα, ημερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι: 

 

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε 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 Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας 



έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του νομάρχη, 

πλέον Δημάρχου 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) Δημοτικής 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 Δ/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 ( όπως   αυτό 

αποτυπώνεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα ) την μετατόπιση-

μετεγκατάσταση του  περιπτέρου, κατά 20μ. μακρύτερα και συγκεκριμένα στην οδό 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 Δ.Τ.Υ. του Δήμου μας και ζητά την μετατόπιση του περιπτέρου της από την οδό  

Λ. Καλλιθέας 72 (πρ.66) Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που βρίσκεται σήμερα, σε νέα 

θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 Δημοτικής 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 η  «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». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμαι για την σχετική σας, με το θέμα, γνωμοδότηση. 

(Μετατόπιση περιπτέρου: α) Μετεγκατάσταση του περιπτέρου της δικαιούχου εκμετάλλευσης 

αυτού, Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ.Καλλιθέας 72 (πρ.66) Δημοτικής Κοινότητας 

Αμπελοκήπων που βρίσκεται σήμερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 Δημοτικής 

Κοινότητας Αμπελοκήπων και β) Καθορισμός της νέας θέσης περιπτέρου (xωροθέτηση). 

        Η απόφαση/ του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας αποστέλλεται στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγηση της προς το δημοτικό συμβούλιο για 

την έκδοση της τελικής απόφασης. 

 

 

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Γνωμοδοτεί θετικά για  για μετατόπιση περιπτέρου: α) Μετεγκατάσταση του περιπτέρου της 

δικαιούχου εκμετάλλευσης αυτού, Ψαλτοπούλου Μαρίας, από την οδό Λ.Καλλιθέας 72 (πρ.66) 

Δ.Κ.Αμπελοκήπων που βρίσκεται σήμερα, σε νέα θέση επί της οδού Ακριτών 29-31 και β) 

Καθορισμός της νέας θέσης περιπτέρου». 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 071/2016 

 

Ο Πρόεδρος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  29-09-2016 

 

    

                                                                 

          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

           ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΤΗ  

                                                 

 


