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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το πρακτικό της αριθµ.3/2017 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού 
 

Αριθµός Απόφασης 13/2017 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για µετατόπιση δύο (2) θέσεων περιπτέρων στην Τ.Κ.Πύδνας. 
 
         Στο Αιγίνιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η Μαΐου 2017, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, ύστερα από την αριθµ.πρωτ.4391/5-3-2017 
πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που δόθηκε σε κάθε µέλος, 
σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.5 του Ν. 3852/2010. 
         ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 7 µελών 
βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη: 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
1.Νικολοπούλου Βασιλική, ως Πρόεδρος 
2.Λιόλιος Ιωάννης,           ως Μέλος 
3.Παπαλεξάνδρου Ροζάνα,     «          
4.Αριστείδους Γεώργιος,          « 
5.Παπαϊωάννου Όθων,           «      

               ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιζάκης Γεώργιος 
2. Μεταλλίδης Νικόλαος  
  
 
 

         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Αναστασία Κραγιοπούλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 
Η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
εισηγούµενη το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την 
περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου 1 του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’) 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), 
όπου ορίζονται τα εξής: 
«3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και 
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία 
απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο του 
περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η 
ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και 
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όµοια απόφαση, 
επιτρέπεται η µετατόπιση περιπτέρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 
1044/1971. 
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η 
οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας 
πεζών και των οχηµάτων, µη επιτρεπόµενου του καθορισµού θέσεων περιπτέρων σε 
περίπτωση αρνητικής γνώµης. Η γνώµη παρέχεται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από 
την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και παρερχοµένης άπρακτης αυτής, 
τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς 
ασφάλειας. 
Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού 
περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της 
δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού 

ΑΔΑ: 7ΖΜ0Ω1Π-ΒΣΝ



περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, 
ανάλογα µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες» 

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 για τη µετατόπιση περιπτέρου.  

Το Συµβούλιο Τοπικής Κοινότητας Πύδνας του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, µε την 
αριθµ.3/2017 απόφασή του, αποφασίζει:  
«Γνωµοδοτεί θετικά για τη µετατόπιση σε νέα θέση του περιπτέρου που βρίσκεται στις Αλυκές 
Κίτρους, η οποία σύµφωνα µε τα συνηµµένα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράµµατα ορίζεται 
εντός του Πάρκου των Αλυκών µε συντεταγµένες Χ:383181,544 και Υ:4470487,143  (έναντι 
του υπάρχοντος περιπτέρου).  
Καθώς επίσης και για τη µετατόπιση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου στο πάρκο Καβακλί 
Κίτρους της Τ.Κ.Πύδνας, στη θέση «Πλατεία», µε συντεταγµένες Χ:379769,136 και 
Υ:4469577,693 στο Ο.Τ.140.» 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να προβούν σε λεπτοµερή έλεγχο 
των στοιχείων και να αποφασίσουν για την έγκριση ή µη και την εισήγηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο των παραπάνω παρεµβάσεων.  
   
         Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της: 

� την εισήγηση της Προέδρου,  
• την περίπτ.3, υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθ.1 του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α’) 
• το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 
• την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 
• το άρθρο 20 του ν. 1044/1971 
• την αριθ.3/2017 απόφαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Πύδνας 
• το γεγονός ότι από την τοποθέτηση των νέων περιπτέρων δεν επηρεάζεται η 

προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών 
περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, η 
αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και η εν 
γένει προστασία της κοινής χρήσης 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µετατόπιση δύο (2) θέσεων περιπτέρων στην 
Τ.Κ.Πύδνας του ∆ήµου Πύδνας-Κολινδρού, ως ακολούθως :  
1.Μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στις Αλυκές Κίτρους σε νέα θέση, η οποία 
ορίζεται εντός του Πάρκου των Αλυκών µε συντεταγµένες Χ:383181,544 και Υ:4470487,143  
(έναντι του υπάρχοντος περιπτέρου).  
2.Μετατόπιση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου στο πάρκο Καβακλί της Τ.Κ.Πύδνας, στη 
θέση «Πλατεία», µε συντεταγµένες Χ:379769,136 και Υ:4469577,693 στο Ο.Τ.140. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 13/2017.  
Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται.  

 
 
          Η Πρόεδρος                                      Υπογραφές                              Τα µέλη 
                                                              Ακριβές απόσπασµα 
 
  Νικολοπούλου Βασιλική                     Αιγίνιο, 12 – 5 – 2017  
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