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ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε µετατόπιση περιπτέρου στo Aργοστόλι

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 103/2013 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

Κοιν:
1.Κα Γαλιατσάτου Ραζή Μαρία
2. Τµήµα Αδειοδοτήσεων (Κα Παπαθεοδωράτου)
3. ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου

Από το πρακτικό της 14
Αυγούστου 2013.

ης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 2η

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 103
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γνωµοδότηση σχετικά µε µετατόπιση περιπτέρου στo Aργοστόλι
Στο Αργοστόλι, σήµερα 2η Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 12:00, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» ύστερα από την αριθ. πρωτ. 36001/2-8-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες πέντε (5) αναλυτικά ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Ευάγγελος Κεκάτος
1. ∆ιονύσιος Αραβαντινός
2. Παναγής Βανδώρος
2. Σταµούλης Κυριάκος
3.
Βαγιωνίτης Γεράσιµος
3.Κουρούκλης Ιωάννης
4.
Κοκκόσης ∆ιονύσιος
4. Κουνάδη Μαρία
5. Κωνσταντάκης Άγγελος
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
της Επιτροπής την εισήγηση της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης σχετικά µε
τη µετατόπιση περιπτέρου της Κας Γαλιατσάτου Ραζή Μαρίας στο Αργοστόλι
κατόπιν αιτήσεως της
Αναλυτικά η εισήγηση έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για µετατόπιση περιπτέρου
Σχετ: 1. η από 29-7-2013 αίτηση κας Γαλιατσάτου –Ραζή Μαρία
2. το υπ. αριθµ. πρωτ. 34599/30-7-2013 έγγραφο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
3. η υπ. αριθµ. 93/2013 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
4. το υπ. αριθµ. πρωτ. 1016/49/152-α έγγραφο της Αστυνοµικής
∆/νσης Κεφ/νιας Τµήµα Τροχαίας Αργοστολίου.
5. το υπ. αριθµ. 18 /1-8-2013 πρακτικό της ΕΠΑΕ
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 14696/20-11-1979 απόφαση Νοµάρχη
Κεφαλληνίας παραχωρήθηκε άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου στην κυρία Μαρία
χήρα Γαλιατσάτου Σωτηρίου Α.Π. η θέση του οποίου βρίσκεται στο Ν.Α. άκρο της
∆ηµοτικής Πλατείας Ι. Μεταξά, σηµερινή πλατεία Βαλλιάνου, στο Αργοστόλι.
Με την παραπάνω αναφερόµενη σχετική αίτησή της η κυρία Γαλιατσάτου –
Ραζή Μαρία ζητά την µετατόπιση του περιπτέρου από την υφιστάµενη θέση σε νέα
θέση, επί της γωνίας οδών Καλυψούς Βεργωτή και Παναγή Βαλλιάνου, και
συγκεκριµένα επί της Παναγή Βαλλιάνου, για λόγους διευκόλυνσης κυκλοφορίας
οχηµάτων.
Με το υπ. αριθµ. πρωτ. 34599/30-7-2013 έγγραφό της η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών προτείνει την νέα θέση και επισυνάπτει σχετικό σχεδιάγραµµα αυτής
(σχετ. 2) .
Με την υπ. αριθµ. 93/2013 απόφασή της η ∆ηµοτική Κοινότητα Αργοστολίου
γνωµοδοτεί υπέρ της µετατόπισης και εγκρίνει την νέα θέση, για τους λόγους που
αναφέρονται σε αυτήν (σχετ. 3).
Την προτεινόµενη θέση την εγκρίνει µε το υπ. αριθµ. πρωτ. 1016/49/152-α το
Τµήµα Τροχαίας Αργοστολίου

Στο πρακτικό της ΕΠΑΕ κατά την συζήτηση του θέµατος ζητούνται
συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορούν την κατασκευή του Περιπτέρου, για να
γνωµοδοτήσει η Επιτροπή , αφού στην περιοχή έχει ήδη γνωµοδοτήσει επί της ουσίας
για το έργο Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων και πλατείας (σχετ. 5).
Τα στοιχεία όµως αυτά που αφορούν την κατασκευή των αναπηρικών
περιπτέρων προβλέπονται αναλυτικά από την ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/1969 (ΦΕΚ
588/1969 τεύχος Β) περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών
περιπτέρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Φ. 900/12/158489/23.3.2006
(ΦΕΚ 424/7.4.2006 τεύχος Β), και η µη συµµόρφωση µε τα οριζόµενα σε αυτή
επισύρουν την αφαίρεση της άδειας εκµετάλλευσης του περιπτέρου και την
κατεδάφιση αυτού .
Εξάλλου όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.∆.
1044/1971 όπως τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει
σήµερα, « η µετατόπισις περιπτέρου γίνεται είτε αυτεπαγγέλτως δια λόγους ασφαλείας
κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του περιβάλλοντος και εκτελέσεως έργων είτε …» , άρα
εάν στο µέλλον κατά την εκτέλεση των εργασιών για την υλοποίηση του έργου
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατείας, που βρίσκεται ακόµα σε επίπεδο
µελέτης, προκύψει ανάγκη µετατόπισης του περιπτέρου θα δοθεί εκ νέου θέση βάσει
των τότε δεδοµένων .
Λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από
:
α) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.∆. 1044/1971 όπως
τροποποιήθηκε συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα
β) τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1416/84 και
γ) τις διατάξεις το άρθρου 18 του Ν. 1044/1971
δ) την ΚΥΑ Φ.443531/24/300030/1969 (ΦΕΚ 588/1969 τεύχος Β) περί
του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ Φ. 900/12/158489/23.3.2006 (ΦΕΚ 424/7.4.2006 τεύχος
Β),
αλλά και µε όσα αναφέρονται ανωτέρω , παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά
για την µετατόπιση του περιπτέρου από την υφιστάµενη θέση του στο Ν.Α. άκρο της
πλ. Βαλλιάνου στην νέα προτεινόµενη θέση .
Η αρµόδια υπάλληλος
Κυριακούλα Παπαθεοδωράτου
Ο Πρόεδρος προτείνει στα µέλη να γνωµοδοτήσουν θετικά για την µετατόπιση
περιπτέρου λαµβάνοντας υπόψη τα έγγραφα των αρµοδίων υπηρεσιών αλλά και τη
νοµοθεσία που διέπει τόσο την κατασκευή των αναπηρικών περιπτέρων όσο και περί
του τύπου και των διαστάσεων αυτών όπως προαναφέρθηκε στην εισήγηση της
αρµόδιας υπηρεσίας..
Η Επιτροπή, µετά τη διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πρόταση του
Προέδρου είδε τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 την αίτηση την εισήγηση
της υπηρεσίας και τα συνηµµένα σ’ αυτήν δικαιολογητικά καθώς και την ισχύουσα
νοµοθεσία.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά για τη µετατόπιση περιπτέρου της κας Γαλιατσάτου Ραζή
Μαρίας στη νέα θέση που προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και
συγκεκριµένα επί του πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Π. Βαλλιάνου και Κ.
Βεργωτή σε απόσταση 9 µέτρα από το κράσπεδο της οδού κ. Βεργωτή και 1,50 µέτρα

καθαρό από το κράσπεδο της οδού Π. Βαλλιάνου, χωρίς να περιλαµβάνει στο
ελάχιστο πλάτος των 1,50 µ. τυχό κοινόχρηστο εξοπλισµό του πεζοδροµίου, όπως
αυτή απεικονίζεται στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
διά του αριθ. πρωτ. 34599/30-7-2013 έγγραφου της.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α/∆ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ

