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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ.  16

της  16ης Ιουλίου 2018

Αριθμός Απόφασης  188

Θ Ε Μ Α  5ο:  Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης 
                                  κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι. 

Στο  Λουτράκι  και  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν.  Αντιστάσεως)  σήμερα την  16η   του  μηνός  Ιουλίου,  του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό  Συμβούλιο,  ύστερα από την υπ'  αριθμ.  11274/12-07-2018  πρόσκληση του
Προέδρου  του  κ.  ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη,  η  οποία  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί
“Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης”,  σε  καθέναν  δημοτικό  σύμβουλο,  στους  προέδρους  Συμβουλίων  των
Δημοτικών  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Ισθμίας,  Αγ.  Θεοδώρων,  στον
Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ.
Γεώργιο,  ο  οποίος  ήταν  παρών,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου
είκοσι  επτά  (27)  μελών  του  Συμβουλίου  βρέθηκαν  παρόντα  δεκαπέντε  (15),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Παρόντες: 1.Πέτρου Παναγιώτης 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή
Σωτηρία,  5.Νικολάου  Σωτήριος,  6.Παντελέου  Κων/νος,  7.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,
8.Πέρρας  Σωτήριος,  9.Πρωτοπαππά  Μαρία,   10.Ράτης  Σπυρίδων,  11.Ρουμελιώτης
Γεώργιος,  12.Στάμου  Γεώργιος,  13.Λογοθέτης  Κων/νος,  14.Μουζάκης  Αθανάσιος,
15.Πέτρου Θεόδωρος.

Στην  παρούσα  συνεδρίαση  παρευρίσκοντο  οι  Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των
Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας ήτοι κα. Βενετσάνου Ελένη,
κ. Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, κ. Γκίκας Ιωάννης.

Απόντες:  1.Γεωργίου  Αθανάσιος,  2.Θυμής  Μιχαήλ,  3.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,
4.Σπύρου  Κων/νος,  5.Παύλου  Παύλος,  6.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,  7.Βαρελάς
Παναγιώτης,   8.Γεωργίου  Χαράλαμπος,  9.Δόσχορης  Κων/νος,  10.Κοφινάς  Ηλίας,
11.Θεοδώρου Αγγελική, 12.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και
κλήθηκαν νόμιμα.   

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
Βαρελάς Παναγιώτης και Γεωργίου Αθανάσιος, ενώ αποχώρησε ο κ. Στάμου Γεώργιος.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 4  ου   θέματος και πριν την λήψη Απόφασης  
προσήλθε ο κ. Κοφινάς Ηλίας και αποχώρησε ο κ. Πέτρου Θεόδωρος.

Πριν την συζήτηση του 5  ου   θέματος αποχώρησε ο κ. Γεωργίου Αθανάσιος.  
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Επί  του 5ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  κ.  Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  από  28.06.2018  εισήγηση  του  Γραφείου  Αδειοδοτήσεων  &  Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, 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. του ανωτέρω β. σχετικού,  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 >>.
4ον. Με τις αριθμ. 10 &17/2018 αποφάσεις του Συμβουλίου σας, ανακλήθηκαν:     
α. 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.
β. 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)  & 
γ. Η αριθμ. 1491/1994 άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου,  επί των  οδών Αιγαίου &  Ελ.
Βενιζέλου, στο Λουτράκι, που κατείχε ο κος. Παππάς Αριστείδης του Αθανασίου.
5ον. 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.
    Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 19/20.06.2018 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί της
απομάκρυνσης, των αναφερόμενων πιο πάνω κενωθέντων περιπτέρων."
2. Η υπ΄ αριθ. 22/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία
εισηγήθηκε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  απομάκρυνση  τριών  (3)  κενωθέντων
περιπτέρων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την απομάκρυνση τριών (3) κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι, ήτοι:
α. περιπτέρου ευρισκομένου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (παραπλεύρως κατ/τος JEMA),
την εκμετάλλευση του οποίου είχε ο κ. Μανιάτης Νικόλαος του Κων/νου,



β.  περιπτέρου  ευρισκομένου  επί  της  συμβολής  των  οδών  Μάτση  &  Ιβύκου,  την
εκμετάλλευση του οποίου είχε ο κ. Λέκκας Νικόλαος του Ιωάννη, και 
γ. περιπτέρου ευρισκομένου επί των οδών Αιγαίου & Ελ. Βενιζέλου την εκμετάλλευση
του οποίου είχε ο κ. Παππάς Αριστείδης του Αθανασίου, 
σύμφωνα με την από 28/06/2018 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών
Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, την υπ΄ αριθ. 19/2018
Απόφαση  Συμβουλίου  της  Δ.Κ.  Λουτρακίου  -  Περαχώρας  καθώς  και  την  υπ΄  αριθ.
22/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  188/2018.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 18 Ιουλίου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Πέτρου Παναγιώτης
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