
 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

Αριθ.Αποφ 22/2021 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 15/2021 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗ 
 

 

 
ΘΕΜΑ 
«Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 
διατηρηθέντος περιπτέρου»  

 
 

 
                                                       
Στην, Ανδραβίδα σήμερα  ΔΕΥΤΕΡΑ  22/11/2021 και ώρα 9.00μμ Η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα της Κοινότητας Ανδραβίδας, και σύμφωνα με τα οριζόμενα, δια περιφοράς 
συνεδρίαση λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 (εγκύκλιοι  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188 /οικ. 
21100έγγραφα του ΥΠΕΣ), ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου υπ αρ 15467/10-
11-2021   που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου  
67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).  

                        Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εφτά ( 7 )  μελών   

                        παρευρέθηκαν   στην συνεδρίαση  πεντε(5) και ονομαστικά οι: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ       
       1.ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  προεδρος  

       2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ   

 
       3. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ   
         
        4  ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
        
        5. ΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
      
 
 
 

                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
  
 
             ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
              ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 

 

 



Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καλφιώτη Ιωάννα, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των 
πρακτικών. 
Ο πρόεδρος  κ. Κεκάτος Διονύσιος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης ,ειπε τα εξης: 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010,  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγείται 
προς στο δημοτικό συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του 
.ΚΔΚ  
 
Λαμβάνοντας υπόψιν : 

 Α. Την 2/2021 Απόφαση της τοπικής Κοινότητα Νέας Μανολάδας «Γνωμοδότηση για 
την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης διατηρηθέντος περιπτέρου». Έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. 13940/13-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο ενημερώνει το συμβούλιο της 
Κοινότητας Νέας Μανολάδας ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε διαδικασία 
δημοπράτησης για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του διατηρηθέντος 
περιπτέρου (πρώην ιδιοκτησίας Βελόνα) που βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-
Πύργου στη Κοινότητα Νέας Μανολάδας και ζητά τη γνώμη του συμβουλίου της 
Κοινότητας. 

Το συγκεκριμένο περίπτερο είχε κενωθεί μετά την λήξη της μίσθωσής του από 
τον κ. Χαβαριώτη Αθανάσιο (1393/16-02-2006 απόφαση Νομάρχη) και τον θάνατο 
της πρώην ιδιοκτήτριας κας. Βελόνα Νίκης. Έχει κριθεί διατηρηθέν σύμφωνα με τις 
διατάξεις : 

 της περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 

222/12.11.2012 τεύχος Α’) 

 του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

 της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 

και μετά από τις αριθ. 02/20-01-2016 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας, 
05/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ και 62/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης 

διατηρηθέντος περιπτέρου. 
 

 
  
                                               

Β. Τα μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής λαμβάνοντας υπόψη το με.: αριθ. 
πρωτ. 13940/13-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο ενημερώνει το συμβούλιο της Κοινότητας Νέας 
Μανολάδας ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε διαδικασία δημοπράτησης για την 
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του διατηρηθέντος περιπτέρου (πρώην 
ιδιοκτησίας Βελόνα) που βρίσκεται επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου στη Κοινότητα 
Νέας Μανολάδας και ζητά τη γνώμη του συμβουλίου της Κοινότητας. 

Το συγκεκριμένο περίπτερο είχε κενωθεί μετά την λήξη της μίσθωσής του από 
τον κ. Χαβαριώτη Αθανάσιο (1393/16-02-2006 απόφαση Νομάρχη) και τον θάνατο 
της πρώην ιδιοκτήτριας κας. Βελόνα Νίκης. Έχει κριθεί διατηρηθέν σύμφωνα με τις 
διατάξεις : 
   
 



 

 

 

 

 της περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 

222/12.11.2012 τεύχος Α’) 

 του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) 

 της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 

και μετά από τις αριθ. 02/20-01-2016 απόφασης του συμβουλίου της Κοινότητας, 
05/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ και 62/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.     

 
 
 
 
Γ. Την σύμφωνη γνωμη του ΑΤ.ΒΑΡΔΑΣ ως ακολουθως επισυνάπτω το εγγραφο το 
οποιο αναφερει: 



 
 
 
 
 
 



 
 

               Εν συνεχεία ο πρόεδρος ειπε προς την Επιτροπή :Σας καλώ να Αποφασίσουμε  σχετικα  
              με  το θέμα   της  σημερινής συνεδρίασης. 
 

 

                                                  Αποφασίζει ομόφωνα,  
Εισηγούνται θετικά για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης διατηρηθέντος 
περιπτέρου. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 
                                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                      
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                      ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
 
 
 
 
 


