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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας αριθ. 10
της 20ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Αριθμός Απόφασης 19
ΘΕΜΑ 1ο : Γνωμοδότηση περί « Διατήρησης ή απομάκρυνσης
κενωθέντων περιπτέρων στην περιοχή του Λουτρακίου».
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως ) σήμερα την 20 η του μηνός
Ιουνίου , του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου- Περαχώρας, μετά την υπ΄. αριθμ. 9681/15-06-2018
πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η οποία νόμιμα και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07-06-2010), περί " Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης
&
της
Αποκεντρωμένης
ΔιοίκησηςΠρόγραμμα
Καλλικράτης'', σε κάθε ένα Σύμβουλο και τον κ. Δήμαρχο Γεώργιο Αλκ.
Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα επτά (7 ), η κα Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2) ΔΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3) ΣΥΛΑΪΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4) ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5) ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 6) ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 7) ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2) ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
3) ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4) ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
Επί του ανωτέρω 1ου θέματος η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
Μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου Περαχώρας τα εξής:
1. Τις υπ΄αριθμ.10/2018 & 17/2018 αποφάσεις της Ε.Π.Ζ.
2. Την από 14 Ιουνίου 2018 εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του
Γραφείου
Αδειοδοτήσεων
και
Ρύθμισης
Εμπορικών
δραστηριοτήτων του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπ΄ όψιν:
1ον. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010
με τις οποίες ορίστηκε
ότι
η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρων περιήλθε από τις Νομαρχίες στους Δήμους

2ον. Την παρ. VII του κεφ. Β της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 74894/30.12.2010
εγκύκλιου αριθμ. 61, του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω
αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του
περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ),

3ον. Την παρ. Γ. της εγκυκλίου αριθμ. 38/23463/06.06.2014 του Υπ.
Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται:
<< Εφεξής δεν νοείται η
έννοια του "σχολάζοντος" περιπτέρου αλλά του "κενωθέντος". Εφόσον
κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο περίπτερο, το δημοτικό συμβούλιο, με
απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή
τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου
αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα
απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η
διαδικασία περί διάθεσης των καθορισμένων θέσεων περιπτέρων >>,
Σας διαβάζουμε τις ανωτέρω σχετικές αποφάσες της Ε.Π.Ζ.,
σύμφωνα με τις οποίες ανακλήθηκαν:
1. Η αριθμ. 6296/1992 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, επί της οδού
Ελ. Βενιζέλου ( Παραπλεύρως Κατ/τος
JEMA), στο Λουτράκι, που
κατείχε ο κος. Μανιάτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου,
2. Η αριθμ. 15476/2013 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, επί της
συμβολής των οδών Μάτση & Ιβύκου, στο Λουτράκι, που κατείχε ο κος.
Λέκκας Νικόλαος του Ιωάννη ( Χορηγούμενη λόγω σχολάζουσας θέσης,
της αριθμ. 8763/1994 άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ) &
3. Η αριθμ. 1491/1994 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, επί των οδών
Αιγαίου & Ελ. Βενιζέλου, στο Λουτράκι, που κατείχε ο κος. Παππάς
Αριστείδης του Αθανασίου.
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι:
α) Τα εν λόγω περίπτερα, σε εφαρμογή της αριθμ. 184/2016 Α.Δ.Σ.,
μετατοπίστηκαν αυτεπάγγελτα (λόγω του
ότι δεν λειτουργούσαν), από
τις αρχικές θέσεις τους, στις πιο πάνω αναφερόμενες θέσεις και
παραμένουν έως και σήμερα ανενεργά.
β) Τα κουβούκλια των εν λόγω περιπτέρων είναι πολυκαιρισμένα,
ασυντήρητα και καταπονημένα, λόγω λειτουργίας τους από τα έτη 1992
& 1994, αντίστοιχα.
γ) Σε περίπτωση λήψης απόφασης περί απομάκρυνσης αυτών, η
απομάκρυνση θα γίνει σταδιακά, από συνεργείο του Δήμου ή
εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, μετά από ανάλογη ανάθεσης της
υπηρεσίας.
Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης περί: Διατήρησης ή
απομάκρυνσης των πιο πάνω κενωθέντων περιπτέρων».
Ακολούθως η κα Πρόεδρος πρότεινε την απομάκρυνση των
συγκεκριμένων κενωθέντων περιπτέρων . Η πρόταση ψηφίστηκε από
όλους .
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας,
αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των
παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006, και της παρ. 1 του
άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, & μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Μελών του.

ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί θετικά επί της απομάκρυνσης των κενωθέντων
περιπτέρων στην περιοχή του Λουτρακίου κατόπιν πρότασης της
Προέδρου και συγκεκριμένα τα ευρισκόμενα :
1. Επί της οδού Ελ. Βενιζέλου ( Παραπλεύρως Κατ/τος JEMA), στο
Λουτράκι, ιδιοκτησίας κ. Μανιάτη Νικόλαου του Κωνσταντίνου
2. Επί της συμβολής των οδών Μάτση & Ιβύκου, στο
Λουτράκι,
ιδιοκτησίας κ. Λέκκα Νικόλαου του Ιωάννη

3. Επί των οδών Αιγαίου & Ελ. Βενιζέλου, στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας κ.
Παππά Αριστείδη του Αθανασίου.
Οι ανωτέρω απομακρύνσεις θα γίνουν σταδιακά, από συνεργείο
του Δήμου ή εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο, μετά από ανάλογη
ανάθεσης της υπηρεσίας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 19/2018.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
( έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 21/06/2018
Η Πρόεδρος Δ.Κ.
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