ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αρ. 14ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 61/2015
Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 20534/21-9-2015 πρόσκληση του Προέδρου
της που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) τακτικών μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Γληγόρης Κων/νος
Θερμός Ευάγγελος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Ευστάθιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαζής Πάνος
2. Σκληρός Φίλιππος
3. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωματικός)*
4. Φίλιππας Γεώργιος
5.
6.
7.
8.
9.

*Στη θέση του τακτικού μέλους, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας, της οποίας εγκρίθηκε αίτηση για
άδεια απουσίας από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες
μετέχει, για το διάστημα έως και 30/09/2015, με την αρ. 47/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, καλείται το 1ο αναπληρωματικό μέλος των παρατάξεων της μειοψηφίας, κ. Γράψας
Αθανάσιος, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.
Ο κ. Φίλιππας Γεώργιος, προσήλθε πριν την ψήφιση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιμιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του Δήμου.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για την μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας χας
Γερασίμου, από την πλατεία Αγίου Μηνά στην πλατεία Φοίνικα.
Εισηγητής: Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Η Ε.Π.Ζ. ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος
σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας χας Γερασίμου, από την
πλατεία Αγίου Μηνά στην πλατεία Φοίνικα
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Η Τοπική Κοινότητα Λευκάδας με την 80/2015 απόφασή της, πρότεινε για την αυτεπάγγελτη
μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας χας Γερασίμου, που βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία Αγίου Μηνά , για λόγους εξωραϊσμού του χώρου και ανάδειξης του κτιρίου
Γληγόρη, που έχει με ΦΕΚ του Υπουργείου Πολιτισμού, χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο, και
έμπροσθεν του οποίου είναι αυτό τοποθετημένο.
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Πρότεινε μάλιστα την μεταφορά του στην Πλατεία Φοίνικα σε χώρο του Λιμενικού Ταμείου και σε
θέση που υπάρχει διαθέσιμη .
Η υπηρεσία μας ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία, και σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο,
τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο επακριβώς θα ορίζεται η θέση του περιπτέρου.
Επίσης άμεσα θα ζητήσει από το Α.Τ. Λευκάδας να διενεργήσει αυτοψία, και να χορηγήσει
βεβαίωση ότι η τοποθέτηση του εν λόγω περιπτέρου στο συγκεκριμένο σημείο, δεν παρεμποδίζει
την κυκλοφορία.
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της
οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή
υφίσταται, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ.
1044/1971. (περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.
38/23463/06.06.2014)
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 Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από εισηγήσεις του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού
ληφθεί υπ' όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.Η αυτεπάγγελτη
μετατόπιση για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας σε λιγότερο αποδοτική θέση δεν επιτρέπεται
εάν οι λόγοι αυτοί μπορεί να εκλείψουν με τη λήψη άλλων μέτρων, τα οποία δεν είναι βλαπτικά για
το
δικαιούχο.
(άρθρο
20
παρ.1
ΝΔ
1044/71)
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.
(ΣτΕ 3570/90)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. (άρθρο 20 παρ.2 ΝΔ 1044/71) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6
του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄)
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου ( ή αυτεπάγγελτα)
2. Απόφαση του συμβουλίου της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (όπου αυτή υφίσταται)
4. Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης.
5. Γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής εντός 20 ημερών από το ερώτημα του Δήμου (τυχόν
αρνητική εισήγηση είναι δεσμευτική).
6. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατόπιση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε την Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση μετατόπισης
του περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Μηνά
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Λευκάδας, και την τοποθέτησή του επί της πλατείας Φοίνικα, με έξοδα του Δήμου, και να εισηγηθεί
σχετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο.»

Ο κ. Γληγόρης Κων/νος είπε: Να βρεθεί άλλη θέση. Ναι στην μετατόπιση του περιπτέρου, αλλά όχι
στην πλατεία του Φοίνικα.
Με την ίδια άποψη συμφωνεί και ο κ. Πολίτης Σπυρίδων.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού
άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 73 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, αποφασίζει
Ομόφωνα: Την μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Κοντογιώργη Ευγενίας με έξοδα του
Δήμου, που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου Μηνά Λευκάδας, μπροστά από την οικία του γιατρού
Ξενοφώντος Γρηγόρη, για λόγους εξωραϊσμού του χώρου και ανάδειξης του κτιρίου, που έχει με
ΦΕΚ του Υπουργείου Πολιτισμού, χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο, και έμπροσθεν του οποίου είναι
αυτό τοποθετημένο.
Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Γληγόρη Κων/νου και Πολίτη Σπυρίδωνα οι οποίοι
έθεσαν θέμα επανεξέτασης της θέσης, την τοποθέτηση του περιπτέρου στην πλατεία «Φοίνικα».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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