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Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου
∆ΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
27054 Ζαχάρω Ηλείας
Θέµα: Αίτηµα µετατόπισης περιπτέρου.
Αξιότιµοι κύριοι,
Όπως γνωρίζετε ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει αναφορά του κ. ********, ο
οποίος ζητά τη µετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται µπροστά από το εµπορικό
του κατάστηµα, στη συµβολή των οδών ****** και ****** του ∆ήµου Ζαχάρως.
Στο πλαίσιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου, απέστειλε το υπ΄αριθ. πρωτ.
131183/47547/03-11-2010 έγγραφό του προς τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της
πρώην Ν.Α. Ηλείας ζητώντας :
να µας γνωρίσει πότε έχει εκδοθεί η άδεια του περιπτέρου, καθώς κι αν
βρίσκεται σε ισχύ,
• εάν το περίπτερο έχει τις νόµιµες διαστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη την
ανάπτυξη που είχε και
• να απαντήσει στον αναφερόµενο πολίτη για τις ενέργειες στις οποίες
προτίθεται να προβεί σχετικά µε το αίτηµα µετατόπισης του περιπτέρου,
λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της καλής
λειτουργίας της διοίκησης, καθώς και την αρχή της καλής πίστης,
κοινοποιώντας παράλληλα στο Συνήγορο του Πολίτη το σχετικό έγγραφο.
Επίσης, µε το ίδιο έγγραφο ζητήσαµε από το ∆ήµο Ζαχάρως να διενεργήσει
αυτοψία, προκειµένου να διαπιστωθεί η καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου και να µας
ενηµερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, υπενθυµίζοντας ότι
αποτελεί αρµοδιότητα των ∆ήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 75 τµήµα Ι παράγραφος γ
περίπτωση13 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006)’’Η µέριµνα και η
λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους’’.
Από τη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της πρώην Ν.Α. Ηλείας λάβαµε το
υπ΄αριθ. πρωτ.6398/24756/18-11-2010 έγγραφό της, µε το οποίο ενηµέρωσαν για
τον κάτοχο της σχετικής άδειας εκµετάλλευσης και ανέφεραν ότι «Αν το περίπτερο
έχει τις νόµιµες διαστάσεις θα ζητηθεί από την υπηρεσία µας να διενεργήσει αυτοψία
τεχνικός υπάλληλος και θα µας ενηµερώσει για τις δικές µας περαιτέρω ενέργειες».
•

Από το ∆ήµο Ζαχάρως λάβαµε το υπ΄αριθ. πρωτ. 11082/18-11-2010 έγγραφο
στο οποίο αναφέρεται ότι « το αίτηµα µετατόπισης…δόθηκε ως θέµα στο
∆ηµ.Συµβούλιο Ζαχάρως από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου….»και ότι «…στην εν
λόγω περιοχή όπου βρίσκεται το περίπτερο γίνεται έργο ανάπλασης, το οποίο έχει
προσωρινά διακοπεί…µε την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης…θα υπάρχει πιο
σαφής εικόνα ως προς το αν παρεµποδίζεται ή όχι η διέλευση των πεζών».
Στο προηγούµενο έγγραφό µας επισηµάναµε εκτενώς, το θεσµικό πλαίσιο για
την αδειοδότηση και τη λειτουργία των περιπτέρων, τα ζητήµατα από την
παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία αυτού,
καθώς και τα ζητήµατα που µπορεί να δηµιουργηθούν για τις επιχειρήσεις που
λειτουργούν πλησίον αυτών. Επιπρόσθετα, τονίσαµε ότι από το σχετικό
φωτογραφικό υλικό που έχει επισυνάψει ο αναφερόµενος, προκύπτει η τοποθέτηση
επιπλέον εγκαταστάσεων (ψυγείων, προθηκών, κάδων απορριµµάτων, τραπεζιών,

πινακίδων κλπ), οι οποίες καταλαµβάνουν σηµαντικό µέρος του πεζοδροµίου.
Επίσης, αναφέραµε ότι ο χώρος πίσω από το περίπτερο που αποµένει, φαίνεται ότι
καθιστά αδύνατη την κίνηση των πεζών, οι οποίοι προφανώς διέρχονται από το
δρόµο.
Σύµφωνα µε το προηγούµενο καθεστώς( κατά το οποίο αποστείλαµε την πρώτη
επιστολή διερεύνησης), η αρµοδιότητα για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των
περιπτέρων ασκείτο από το Νοµάρχη και επεκτεινόταν στα ζητήµατα µετατόπισης
περιπτέρων, καθώς και στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης των ιδιοκτητών
περιπτέρων στις διαστάσεις, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
Με την πρόσφατη κατάργηση της Ν.Α. από το νόµο 3852/2010
(ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ),τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα ασκούν οι ∆ήµοι καθώς « η
εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης
περιπτέρων απονέµεται στους ∆ήµους» (άρθρο 94 παρ.6 περιπτ.34).
Συνεπώς, επανερχόµενοι στην προηγούµενη επιστολή µας και λαµβάνοντας
υπόψη τα προαναφερθέντα έγγραφα των υπηρεσιών, παρακαλούµε το ∆ήµο
Ζαχάρως:
● να µας γνωστοποιήσει εάν το περίπτερο έχει τις νόµιµες διαστάσεις,
διενεργώντας άµεσα αυτοψία.
● να προβεί στην επιβολή των κυρώσεων, που προβλέπονται στις οικείες
διατάξεις, εφόσον υφίσταται καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου.
● να εξετάσει το αίτηµα του αναφερόµενου για µετατόπιση του περιπτέρου.
Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή
διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.

Με τιµή
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