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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  82/2015 
 
«Περί μετατοπίσεως τριών θέσεων περιπτέρων στη Δ.Κ. Νεάπολης Δ.Ε. Βοιών του 
Δήμου Μονεμβασίας». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 5/20.03.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Δρίβας Θεόδωρος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Κολλιάκος Ιωάννης 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος   
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος   
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος   
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 9. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
13. Λεκάκης Δημήτριος   
14. Μαρούσης Χαράλαμπος   
15. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή   
16. Παπαδάκης Πιερρής   
17. Πετράκης Χρήστος   
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
19. Χριστάκος Σταύρος   
20. Δουμάνη  Σοφία   
21. Κόκκορης Παναγιώτης   
22. Λυριωτάκης Ιωάννης   
23. Σταθάκης Νεκτάριος   
24. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας, Ραμάκης Κων/νος 
Τ.Κ. Κουλεντίων Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπο,  ο οποίος είπε τα εξής: 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ. 10/2015 απόφασή της, εισηγείται τη μετατόπιση 
τριών θέσεων περιπτέρων στην παραλία της Νεάπολης, για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας και 
εξωραϊσμού, στο νότιο τμήμα του παραλιακού δρόμου, το κόστος της οποίας θα βαρύνει το 
Δήμο. 

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΄). 

Τα συγκεκριμένα 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, κρίνεται σκόπιμη η  
μεταφορά τους  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  βαρύνει το Δήμο Μονεμβασίας,  διότι  οι  λόγοι  που 
επιβάλλουν τη μετατόπιση αφορούν την ασφάλεια και την κυκλοφορία των δημοτών. 

Η Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως με την  αριθ. 10/2015 απόφασή της, διατυπώνει τη  
σύμφωνη γνώμη της για τη μετατόπιση των θέσεων.   

Το  Αστυνομικό  Τμήμα  Νεάπολης με το αριθ. πρωτ. 1012/15/39-α/19-3-2015 έγγραφό 
του,  κρίνει  κατάλληλες  για  την εγκατάσταση των περιπτέρων, τις προτεινόμενες  θέσεις, ενώ 
το Λιμεναρχείο Νεάπολης με το αριθ. 8221/04/2012/18-6-2012 έγγραφό του, δεν φέρει 
αντίρρηση για τη μετατόπιση των περιπτέρων στις προτεινόμενες θέσεις εντός της χερσαίας 
ζώνης λιμένα Νεάπολης.  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την εγκύκλιο 38/23463/06-06-
2014 του ΥΠ.ΕΣ. και μετά από διαλογική συζήτηση: 
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Αποφασίζει Ομόφωνα  
Τη μετατόπιση τριών θέσεων περιπτέρων, που βρίσκονται στην παραλία Νεάπολης για 

λόγους  ασφαλείας,  κυκλοφορίας  και  εξωραϊσμού, στο νότιο τμήμα του παραλιακού δρόμου, 
το κόστος της οποίας θα βαρύνει το Δήμο Μονεμβασίας. 
      Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νεάπολης. 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  82/2015. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας          Τα  Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Νεάπολης 

Γεωργουδής Ιωάννης 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Λεκάκης Δημήτριος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Λυριωτάκης Ιωάννης 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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