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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τρίτη 30.03.2021, ώρα 17:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.03.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 3377 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

34/2021 
από το πρακτικό της 4ης/ 30.03.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 1ο : Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη συμβολή των δρόμων Λαρίσης - 1η Σεπτεμβρίου της 

Κοινότητας Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 30.03.2021, ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, με 

τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (e-presence), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  3232/26.03.2021 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 26.03.2021) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 

4. Αναστασίου Ιωάννης 5. Γαλλής Γεώργιος 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ευσταθίου Ηλίας 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κορδίλας Δημήτριος 11. Κρανιώτης Ευάγγελος 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σωτηρίου Βασίλειος 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Καλαγιάς Γρηγόριος 23. Κατσιάβας Αστέριος 

24. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 25. Μακροβασίλης Βασίλειος 

26. Μπατζιόλας Ζάχος 27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Ευαγγέλια 

Νάστου (Μαρμαρίνης), Ευάγγελος Δολμές (Δήμητρας) και Χρήστος Τζίκας (Σκλήθρου). 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

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

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα 1ο : Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στη συμβολή των δρόμων Λαρίσης - 1η Σεπτεμβρίου της 

Κοινότητας Αγιάς. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την υποχρέωση ως προς 

την πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Αγιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Ντάγκας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα 

εξής: 

 

Σχετικά με την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Κ Αγιάς στην συμβολή των 

δρόμων Λαρίσης και 1η Σεπτεμβρίου (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ) στα 100-150 μέτρα πιο κάτω 

(κοντά στην παιδική χαρά) για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας (λόγω της εφαρμογής της 

κυκλοφοριακής μελέτης) αναφέρουμε τα εξής:  

 

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή 

τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, επιτρέπεται η 

μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971. (περίπτ.3 της υποπαρ. 

ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 

93/14.04.2014 τεύχος Α’) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014).  

 

Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος 

είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν 

αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

εισηγήσεις του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

Με την υπ’ αριθμ: 03/2020 απόφαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Αγιάς γνωμοδότησε θετικά σχετικά με 

την εν λόγω μετατόπιση 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 6/2020 (ΑΔΑ: ΩΟΒΛΩ6Ι-4ΔΚ) απόφασή της εισηγείται 

θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μετατόπιση του εν λόγω περιπτέρου.  

 

Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί υπ' όψη η αποδοτικότητα της 

νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων. 

 

Η αυτεπάγγελτη μετατόπιση σε λιγότερο αποδοτική θέση δεν επιτρέπεται εάν οι λόγοι αυτοί μπορεί να 

εκλείψουν με τη λήψη άλλων μέτρων, τα οποία δεν είναι βλαπτικά για το δικαιούχο. (άρθρο 20 παρ.1 ΝΔ 

1044/71) 

 

Για την τοποθέτηση ή τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί 

στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή 

μετατόπισης του περιπτέρου σε σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση. (ΣτΕ 3570/90) 

 

Σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε 

περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας 

περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του 

οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην 

αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής 

μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ’ ωφελεία του 

οποίου γίνεται η μετατόπιση. (άρθρο 20 παρ.2 ΝΔ 1044/71) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 

6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄) 
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και : 

1. Το άρθρο 73 παρ. 1 περιπτ. Βv του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης - πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010),  

2. Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του N. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006)  

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/6-5-2010 Απόφαση Αντινομάρχη με την οποία καθιστά μοναδική δικαιούχο της 

άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Αγιά Λάρισας την Σοφία Τσιακαλή. 

4. Το υπ’ αριθμ. 1016/49/285-α/29-02-2020  έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος  Αγιάς με το οποίο 

γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την μετατόπιση του περιπτέρου  

5. Την υπ’ αριθμ. 03/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγιάς με την οποία γνωμοδοτεί 

θετικά σχετικά με την εν λόγω μετατόπιση 

6. Το υπ’ αριθμ. 2312/05-03-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αγιάς στο 

οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη στο κέντρο της Κ. Αγιάς προβλέπεται η 

δημιουργία κυκλικού κομβιδίου στο υφιστάμενο σημείο και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης 

(επισυνάπτεται σχετικός ορθοφωτοχάρτης με την νέα θέση )  

7. To υπ’ αριθμ. 3556/28-04-20 εισερχόμενο έγγραφο της κ. ΤΣΙΑΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ σύμφωνα με το οποίο 

συναινεί για την μετατόπιση εφόσον αυτή γίνει στα όχι πέραν των 100 μέτρων και αποκατασταθεί 

οποιαδήποτε ζημιά και στην υφιστάμενη θέση δεν τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσματα. 

8. Το γεγονός ότι στην νέα προτεινόμενη θέση δεν θα υπάρχει πρόβλημα κυκλοφοριακό διότι πλησίον 

αυτής υπάρχει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ούτε προκαλείται επιβάρυνση στους ενοίκους των 

κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό  

9. Τον Ν. 3919/2011 σύμφωνα με τον οποίο αίρονται τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην άσκηση της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας, µε αποτέλεσμα ο εκάστοτε ∆ήµος να έχει την δυνατότητα να διευρύνει 

την χωροθέτησή τους και σε συνδυασμό µε την εξελιγμένη και σύγχρονη μορφή αυτών να δίνεται η 

δυνατότητα για καλύτερη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Υπ. Υγείας 

εγκ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21.05.2013). Συνεπώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς τις 

αποστάσεις μεταξύ περιπτέρων. 

 

Καλούμαστε να αποφασίσουμε:  

1. ΘΕΤΙΚΑ για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγιάς στην 

συμβολή των δρόμων Λαρίσης και 1η Σεπτεμβρίου (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ-κοντά στην 

παιδική χαρά μετά τον κυνηγητικό σύλλογο) επί της 1η Σεπτεμβρίου (στο σημείο με συντεταγμένες 

ΕΓΣΑ Χ: 393024.83 ΚΑΙ Ψ: 4396882.67- επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα χάρτη) για λόγους 

ασφαλείας και κυκλοφορίας. Η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας του περιπτέρου, καθώς 

και οι τυχόν φθορές που θα οφείλονται στη μετατόπιση θα βαρύνουν τον Δήμο Αγιάς. 

2. Η λειτουργία του μετατοπιζόμενου περιπτέρου θα είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 87/2018 απόφαση 

ΔΣ περί  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αγιάς (ΑΔΑ: 6ΥΟΟΩ6Ι-ΧΤΙ) 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 και 82 του Ν. 3463/06 (Α’ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1βv του Ν. 3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», 

- τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (Α΄32): «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», 

- την εγκ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/21.05.2013 του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για 

τις Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων (Περίπτερα-Ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 

96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/δ- 10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 

τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις», 

- την υπ’ αριθμ. 2502/6-5-2010 απόφαση του Αντινομάρχη Λάρισας, σύμφωνα με την οποία καθιστά 

μοναδική δικαιούχο της άδειας εκμετάλλευσης του εν λόγω περιπτέρου την Σοφία Τσιακαλή, 

- την υπ’ αριθμ. 87/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΟΟΩ6Ι-ΧΤΙ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αγιάς», 

- το υπ’ αριθμ. 1016/49/285-α/29-02-2020  έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος  Αγιάς με το οποίο 

γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την μετατόπιση του περιπτέρου  

- την υπ’ αριθμ. 03/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγιάς με την οποία γνωμοδοτεί 

θετικά σχετικά με την εν λόγω μετατόπιση, 

- το υπ’ αριθμ. 2312/05-03-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς με 

τον σχετικό ορθοφωτοχάρτη (σελίδα 5), 

- το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 3556/28-04-20 έγγραφο της Σοφίας Τσιακαλή, 

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Αγιάς, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

1. Την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγιάς στην συμβολή των 

δρόμων Λαρίσης και 1η Σεπτεμβρίου (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ-κοντά στην παιδική χαρά μετά 

τον κυνηγητικό σύλλογο) επί της 1η Σεπτεμβρίου (στο σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ: 393024.83 

ΚΑΙ Ψ: 4396882.67- επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα χάρτη) για λόγους ασφαλείας και 

κυκλοφορίας.  

2. Η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας του περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που θα 

οφείλονται στη μετατόπιση θα βαρύνουν τον Δήμο Αγιάς. 

3. Η λειτουργία του μετατοπιζόμενου περιπτέρου θα είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 87/2018 (ΑΔΑ: 

6ΥΟΟΩ6Ι-ΧΤΙ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αγιάς».  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2021. 
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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Σχετικός ορθοφωτοχάρτης με την νέα θέση του Περιπτέρου 
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