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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αριθμός Απόφασης    6/  20  20

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Αριθμ.3/2020  πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

     Σήμερα στις  26 του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ.
το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς συνήλθε
σε συνεδρίαση με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’),
μετά από την 22/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γκουντάρα
Αντώνιο  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα  1ο.- Μετατόπιση περιπτέρου στην συμβολή των δρόμων Λαρίσης –
1ης Σεπτεμβρίου στην Κ. Αγιάς

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                 
1. Γκουντάρας Αντώνιος
2. Καφετσιούλης Απόστολος
3. Κρανιώτης Ευάγγελος
4. Μπελιάς Αντώνιος
5. Ντάγκας Νικόλαος
6. Ολύμπιος Αθανάσιο
7. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

Τα πρακτικά (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τηρήθηκαν από το δημοτικό
υπάλληλο Δημηνίκο Αντώνιο.

Ο Πρόεδρος  της  Επιτροπής  κ.  Γκουντάρας  Αντώνιος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020  τεύχος  A’):  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής τους», με τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων
αποφυγής  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19,  η  λήψη  των  αποφάσεων  των
πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών
συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του
άρθρου 167 του ν.  3852/2010 (Α’  87),  είτε  διά τηλεδιάσκεψης με  κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι
συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται  κεκλεισμένων  των  θυρών». και  έθεσε  υπόψη στα
μέλη της Επιτροπής, τα εξής:
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Μας κατατέθηκε  η με  αριθμό πρωτ.2509/10-3-2020 εισήγηση του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας  η οποία αναφέρει τα
παρακάτω:

Σχετικά με την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Κ.
Αγιάς στην συμβολή των δρόμων Λαρίσης και 1η Σεπτεμβρίου (Πλησίον πλατείας
Αγιάς) σε θέση περίπου 100 μέτρα πιο κάτω (κοντά στην παιδική χαρά) όπως αυτή
υποδεικνύεται με το συνημμένο σκαρίφημα για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας
(λόγω της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης) αναφέρουμε τα εξής: 

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 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 υπόψη 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΄)

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :
1.  Το  άρθρο  73  παρ.  1  περιπτ.  Βv  του  Ν.  3852/10  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), 

2. Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του N. 3463/2006
(Κ.∆.Κ.) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) 

2. Την υπ΄ άριθμ. 2502/6-5-2010 Απόφαση Αντινομάρχη με την οποία καθιστά
μοναδική δικαιούχο της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Αγιά
Λάρισας την Σοφία Τσιακαλή.

 4. Το υπ΄άριθμ. 1016/49/285-α/29-02-2020  έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος
Αγιάς με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την μετατόπιση του περιπτέρου 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_S0000095556
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_S0000095556
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025796_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001324_N0000025868_N0000021722_S0000014637
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025796_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085895
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085895
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5. Την υπ΄άριθμ: 03/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγιάς με την
οποία γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την εν λόγω μετατόπιση

6. Το υπ΄άριθμ. 2312/05-03-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αγιάς στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη
στο  κέντρο  της  Κ.  Αγιάς  προβλέπεται  η  δημιουργία  κυκλικού  κομβιδίου  στο
υφιστάμενο σημείο και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.

7.Το  γεγονός  ότι  στην  νέα  προτεινόμενη  θέση  δεν  θα  υπάρχει  πρόβλημα
κυκλοφοριακό  διότι  πλησίον  αυτής  υπάρχει  χώρος στάθμευσης  αυτοκινήτων  ούτε
προκαλείται  επιβάρυνση στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με
αυτό 

8.  Τον  Ν.  3919/2011  σύμφωνα  με  τον  οποίο  αίρονται  τυχόν  αδικαιολόγητοι
περιορισµοί  στην  άσκηση  της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας,  µε  αποτέλεσµα  ο
εκάστοτε ∆ήµος να έχει την δυνατότητα να διευρύνει την χωροθέτησή τους και σε
συνδυασµό µε την εξελιγµένη και σύγχρονη µορφή αυτών να δίνεται η δυνατότητα
για καλύτερη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  (Υπ.
Υγείας εγκ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21.05.2013). Συνεπώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι
περιορισµοί ως προς τις αποστάσεις μεταξύ περιπτέρων.

Καλούμαστε να αποφασίσουμε: 
Για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Κ. Αγιάς

στην συμβολή των δρόμων Λαρίσης και 1η Σεπτεμβρίου (Πλησίον πλατείας Αγιάς) σε
θέση  περίπου  100  μέτρα  πιο  κάτω  (κοντά  στην  παιδική  χαρά)  όπως  αυτή
υποδεικνύεται με το συνημμένο σκαρίφημα για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας.

Η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας του περιπτέρου, καθώς και οι
τυχόν φθορές που θα οφείλονται στη μετατόπιση θα βαρύνουν τον Δήμο Αγιάς.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά. 
H Επιτροπή  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  των  Μελών  της  και  ανταλλαγή

απόψεων, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά στην αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται
στην Κ. Αγιάς στην συμβολή των δρόμων Λαρίσης και  1η Σεπτεμβρίου (Πλησίον
πλατείας Αγιάς) σε νέα θέση όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα του
χάρτη,  για λόγους ασφάλειας και κυκλοφορίας.

Η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας του περιπτέρου, καθώς και οι
τυχόν φθορές που θα οφείλονται στη μετατόπιση θα βαρύνουν τον Δήμο Αγιάς.

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2020 και εισηγείται προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  υπογράφηκε  από  τα  παρόντα  Μέλη  της
Επιτροπής

O Πρόεδρος της Επιτροπής Τα παρόντα Μέλη της Επιτροπής
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