ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αρ. 11ης/2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Αποφ.: 51/2015
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ. 14330/3.7.2015 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 επτά (7) µέλη, ο Πρόεδρος άρχισε την Συνεδρίαση.
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Περδικάρης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
Θερµός Ευάγγελος
Φίλιππας Γεώργιος
Γαζής Πάνος
Βλάχος Ευστάθιος
Αρβανίτης Σπυρίδων (αναπληρωµατικός)
Σκληρός Φίλιππος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γληγόρης Κων/νος
2. Γράψας Αθανάσιος (αναπληρωµατικός)*
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

*Στη θέση του τακτικού µέλους, Γαζή-Παρασκευά Σωτηρίας, της οποίας εγκρίθηκε αίτηση για
άδεια απουσίας από τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των επιτροπών στις οποίες
µετέχει, για το διάστηµα έως και 30/09/2015, µε την αρ. 47/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
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.
Στη θέση του τακτικού µέλους Πολίτη Σπυρίδωνα, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος
Αρβανίτης Σπυρίδων.
Ο κ. Πάνος Γαζής, αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης του 11ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου.
ΘΕΜΑ 10ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ε.Π.Ζ. για µετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Στέλλας Λύκα, από την κεντρική πλατεία
στην οδό Καραβέλλα.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης,Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Νικόλαος Γληγόρης, Πρ/µενος Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Η Τοπική Κοινότητα Λευκάδας µε την 1/2015 απόφασή της, γνωµοδότησε θετικά για την
µετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Στέλλας Λύκα που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία
Λευκάδας, για λόγους εξωραϊσµού του χώρου και ανάδειξης Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνα, έµπροσθεν του
οποίου είναι αυτό τοποθετηµένο.
Πρότεινε µάλιστα την µεταφορά του σε τρία πιθανά σηµεία, εκ των οποίων πλέον µόνο η θέση επί
της οδού Καραβέλα έξω από το Εµπορικό Κέντρο INN CENTER θεωρείτε διαθέσιµη και αφορά
δηµοτικό κοινόχρηστο χώρο.
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Η υπηρεσία µας ζήτησε και πήρε µε το ΕΣ 170/06-02-2015 υπηρεσιακό σηµείωµα από την Τεχνική
Υπηρεσία, τοπογραφικό διάγραµµα στο οποίο επακριβώς ορίζεται η θέση του περιπτέρου.
Επίσης µε το 14229/2-7-2015 έγγραφό της ζήτησε 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 ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας
έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού
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
Ν∆
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
Ν∆ 1044/71) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ
38/29.02.2008 τεύχος Α΄)

Συνεπώς απαιτούνται:
1. Αίτηση του δικαιούχου
2. Απόφαση του συµβουλίου της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας.
3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. (όπου αυτή υφίσταται)
4. Ερώτηµα του ∆ήµου προς την οικεία αστυνοµική αρχή για παροχή γνώµης.
5. Γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής εντός 20 ηµερών από το ερώτηµα του ∆ήµου (τυχόν
αρνητική εισήγηση είναι δεσµευτική).
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6. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη µετατόπιση.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε την Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση µετατόπισης
του περιπτέρου ιδιοκτησίας Στέλλας Λύκα που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Λευκάδας, και την
τοποθέτησή του επί της οδού Καραβέλα έξω από το Εµπορικό Κέντρο INN CENTER, µε έξοδα του
∆ήµου, και να εισηγηθεί σχετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»
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, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση µετατόπισης του περιπτέρου ιδιοκτησίας Στέλλας Λύκα, που βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία Λευκάδας, και την τοποθέτησή του επί της οδού Καραβέλα, έξω από το Εµπορικό
Κέντρο INN CENTER, σύµφωνα µε το τοπογραφικό που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ.
του ∆ήµου, µε έξοδα του ∆ήµου.
Η απόφαση να σταλεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 51/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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