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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

105/2020 
από το πρακτικό της 9ης/ 30.07.2020 κεκλεισμένων των θυρών  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα   5ο : Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Αμυγδαλής. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 6823/26.07.2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 

Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών 

και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Κασίδας Ιωάννης 

6. Καφετσιούλης Απόστολος 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαρμπέρης Πέτρος 11. Μπατζιόλας Ζάχος 

12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τσιαγκάλης Νικόλαος 19. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Γαλλής Γεώργιος  

23. Ευσταθίου Ηλίας 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

ήταν παρόντες οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης 

(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος 

(Μελιβοίας). 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Θέμα   5ο : Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην Κοινότητα Αμυγδαλής. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τουρισμού, 

Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Νικόλαος Ντάγκας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου τα εξής: 

 

Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 τα σχετικά με την εκμετάλλευση των περιπτέρων περιέρχονται 

στην αρμοδιότητα των Δήμων. 

 

Με την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου 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’), 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.» 

 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισημαίνεται ότι ο καθορισμός (χωροθέτηση) των 

θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε 

λόγο. 

 

Επιπλέον επισημαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του "σχολάζοντος" περιπτέρου αλλά του 

"κενωθέντος". Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισμού των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα 

περίπτερα. Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την 

παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 

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 αν θα 

διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί.  

 

Το συμβούλιο της κοινότητας Αμυγδαλής με την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση του αποφάσισε την 

απομάκρυνση (κατάργηση) της θέσης του περιπτέρου η άδεια του οποίου ανήκε στην θανούσα 

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα Αντωνίου και η οποία ανακλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 141/2020 απόφαση 

Δημάρχου, λόγω θανάτου αυτής χωρίς δικαιούχους (κενωθέν περίπτερο) 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με απόφασή της (12/2020) εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 

κατάργηση της προαναφερθείσας θέσης περιπτέρου. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμαστε να εισηγηθούμε τα εξής: 

 

Α. την κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου και την απομάκρυνση αυτού στην κοινότητα 

Αμυγδαλής η άδεια του οποίου ανήκε στην θανούσα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα Αντωνίου και η 

οποία ανακλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 141/2020 απόφαση Δημάρχου, λόγω θανάτου αυτής χωρίς 

δικαιούχους.  

 

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

- το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010, 

- την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου 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’), 

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Αμυγδαλής, 

- την υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμυγδαλής, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνουμε την κατάργηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου και την απομάκρυνση αυτού στην 

κοινότητα Αμυγδαλής η άδεια του οποίου ανήκε στην θανούσα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρας 

Αντωνίου και η οποία ανακλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 141/2020 απόφαση Δημάρχου, λόγω θανάτου αυτής 

χωρίς δικαιούχους.  

 

Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», καθώς 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 105/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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