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 Στους Μολάους, σήμερα, 19-03-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30  στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την 3708/13-03-

2015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

 

Παρόντες       Απόντες 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος(Πρόεδρος)  Αλειφέρη Παναγιώτα   

Βουνελάκης Γεώργιος     Κολλιάκος Ιωάννης 

Κόκκορης Παναγιώτης      

Κουλουβάκος Βασίλειος    (νομίμως κληθέντες)      

Τσαφατίνου Κατερίνα 

              

Επίσης παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Ζερβάκος Λεωνίδας, για την 

τήρηση των πρακτικών: 

 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Κουλουβάκος Βασίλειος αποχώρησε μετά την 

συζήτηση του Δεύτερου Θέματος. 

 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 

μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την με αριθ. 10/2015 απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως σχετική «Περί μετατόπισης 

περιπτέρων». Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα 

ακόλουθα:  



   Όπως αναφέρει και η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, κατά το 

παρελθόν το θέμα της μετατόπισης των περιπτέρων στην παραλία της Νεάπολης 

είχε απασχολήσει και το Δήμο Βοιών ο οποίος με την αριθμό 181/11-06-2004 

ομόφωνη απόφασή του είχε εγκρίνει τη μεταφορά των περιπτέρων σε 

συγκεκριμένα σημεία νότια του παραλιακού δρόμου η οποία δεν υλοποιήθηκε. 

     Η διαδικασία καθορισμού θέσεων, τοποθέτησης και μετατόπισης των 

περιπτέρων είναι η εξής: 

    Για τον καθορισμό των θέσεων προς τοποθέτηση ή μετατόπιση 

περιπτέρου, λαμβάνονται υπ' όψη οι συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και 

αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και η αποδοτικότητα του περιπτέρου. 

(άρθρο 19 παρ.3 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). 

     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 νομάρχη, ύστερα από 

εισηγήσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της οικείας οργάνωσης των 

αναπήρων και θυμάτων πολέμου.  

    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). 

    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΄). 

      Επειδή όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου στη σημερινή υπάρχουσα κατάσταση, τα περίπτερα βρίσκονται 

εφαπτόμενα του παραλιακού δρόμου μη τηρώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

ασφαλείας των εξυπηρετουμένων και της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, καθώς 



επίσης και της αισθητικής του περιβάλλοντος, ο πρόεδρος εισηγείται τη μεταφορά 

των περιπτέρων για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας και εξωραϊσμού νότια από τον 

παραλιακό δρόμο σε θέσεις δίπλα από τα υπάρχοντα παρτέρια με κατασκευή όπως 

προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και με τις προδιαγραφές που θα ορίσει ο 

Δήμος Μονεμβασίας. Το δε κόστος μεταφοράς και υλικών να βαρύνει το Δήμο 

Μονεμβασίας διότι οι λόγοι που επιβάλλουν την μετατόπιση αφορούν την 

ασφάλεια και την κυκλοφορία των δημοτών. 

     Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την αριθ. 10/2015 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως, την 

εισήγηση του προέδρου καθώς επίσης την εγκύκλιο αρ. 38/23463/06-06-2014 του 

ΥΠ.ΕΣ. και τις ανωτέρω Νομοθετικές δ/ξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν  Ο μ ό φ ω ν α 

 

Εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μονεμβασίας, τη μεταφορά τριών 

θέσεων περιπτέρων στη παραλία Νεάπολης για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας 

και εξωραϊσμού στο νότιο τμήμα του παραλιακού δρόμου, το κόστος της οποίας θα 

βαρύνει το Δήμο Μονεμβασίας. 

  

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Βουνελάκης Γεώργιος 

       Κόκκορης Παναγιώτης 

Τσαφατίνου Κατερίνα 

 

 


