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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Τρίτη 28.12.2021, ώρα 17:30. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 29.12.2021  

Αριθμ. πρωτ.: 14980 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

157/2021 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 18ης/ 28.12.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

 

Θέμα 3ο :  Διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης Περιπτέρου στην παραλία Βελίκας της Κοινότητας 

Μελιβοίας. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 28.12.2021, ώρα 14:00, συνήλθε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

14729/24.12.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 24.12.2021) 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. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Ευσταθίου Ηλίας 7. Κασίδας Ιωάννης 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 13. Μπατζιόλας Ζάχος 

14. Μπελιάς Αντώνιος 15. Ντάγκας Νικόλαος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σωτηρίου Βασίλειος 

20. Τσιντζιράκος Ιωάννης 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αλεξανδρίδου Βασιλική 24. Καλαγιάς Γρηγόριος 

25. Κατσιάβας Αστέριος 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων:  Καραφέριας Αχιλλέας 

(Ανατολής), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας) και Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης).  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 3ο : Διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης Περιπτέρου στην παραλία Βελίκας της Κοινότητας 

Μελιβοίας. 

 

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

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

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

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, που ανέφερε τα εξής: 

 

Με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), οι αποφάσεις που αφορούν 

τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων, αποτελούν τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, που λαμβάνονται από τα 

δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.  

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 1, περιπτ. Β.ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/10 το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων 

των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. εισηγείται πλέον η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

Περαιτέρω, από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 προκύπτει ότι εάν η κανονιστική 

διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού διαμερίσματος ή  οικισμού, η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής διαμορφώνει την εισήγησή της, μετά από γνώμη του οικείου  τοπικού συμβουλίου. 

 

Βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που προαναφέρθηκαν, τα συμβούλια των κοινοτήτων και οι 

πρόεδρου των κοινοτήτων , καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγιάς κλήθηκαν να 

συνεδριάσουν για τη συζήτηση του θέματος: «Διατήρηση ή μη κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Βελίκα». 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με απόφασή της εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 

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. 

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 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» 

 

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: 
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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. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται 

η ως άνω διαδικασία. 

Συνεπώς, θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για την χωροθέτηση των περιπτέρων είτε πρόκειται για νέες θέσεις 

είτε για κενωθείσες όπως αναλύεται παραπάνω. 

 

Τo συμβούλιο της κοινότητας Μελιβοίας (αριθμ. απ. 14/2021) αποφάσισε την κατάργηση της  κενωθείσας 

θέση περιπτέρου βρίσκεται στην Βελίκα Μελιβοίας (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΒΑΗ & ΚΤΙΡΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) , που ανήκε στον Χουλιάρα Σπυρίδωνα του Ιωάννη και της Μαρίας, (από μεταβίβαση 

μητέρας) με αρ. αδείας εκμ/σης περιπτέρου 18301/17-12-87 (2511-22/8/00) εκδοθείσα από την πρώην ΝΑ, 

το οποίο είχε κενωθεί λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους (Ανακλήθηκε  με  ΑΠ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΥΠΆΡΙΘΜ. 1/2014)) και αποφάσισε αρνητικά ως προς την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων λόγω 

ύπαρξης ικανού αριθμού περιπτέρων οι οποίες καλύπτουν το υφιστάμενο καταναλωτικό κοινό και λόγω της 

επικείμενης ανάπλασης της παραλιακής οδού και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

την κατάργηση της εν λόγω θέσης και αρνητικά για την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων στον οικισμό 

Βελίκας λόγω ύπαρξης ικανού αριθμού περιπτέρων οι οποίες καλύπτουν το υφιστάμενο καταναλωτικό 

κοινό και λόγω της επικείμενης ανάπλασης της παραλιακής οδού και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής    

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

- το άρθρο 94 παρ.6 στοιχείο 34 του Ν.3852/2010 

- την υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου 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 

- την υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφαση της κοινότητας Μελιβοίας 

- την απόφαση 12/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΑ7Ω6Ι-56Ο) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  

 

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: Την κατάργηση της  κενωθείσας θέση περιπτέρου 

βρίσκεται στην Βελίκα Μελιβοίας (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΒΑΗ & ΚΤΙΡΙΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) , που ανήκε στον Χουλιάρα Σπυρίδωνα του Ιωάννη και της Μαρίας, (από μεταβίβαση 

μητέρας) με αρ. αδείας εκμ/σης περιπτέρου 18301/17-12-87 (2511-22/8/00) εκδοθείσα από την πρώην ΝΑ, 

το οποίο είχε κενωθεί λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους (Ανακλήθηκε  με  ΑΠ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΥΠΆΡΙΘΜ. 1/2014)) και αρνητικά ως προς την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων στον οικισμό 

Βελίκας λόγω ύπαρξης ικανού αριθμού περιπτέρων οι οποίες καλύπτουν το υφιστάμενο καταναλωτικό 

κοινό και λόγω της επικείμενης ανάπλασης της παραλιακής οδού και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.   

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.6 στοιχείο 34 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (Α΄93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών.», 

- την απόφαση 12/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΑ7Ω6Ι-56Ο) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  

- την υπ’ αριθμ. 14/2021 απόφαση της κοινότητας Μελιβοίας, 

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Μελιβοίας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Εγκρίνουμε την κατάργηση της κενωθείσας θέση περιπτέρου βρίσκεται στην Βελίκα Μελιβοίας 

(ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΒΑΗ & ΚΤΙΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ), που ανήκε στον Χουλιάρα 

Σπυρίδωνα του Ιωάννη και της Μαρίας, (από μεταβίβαση μητέρας), με αρ. αδείας εκμ/σης περιπτέρου 

18301/17-12-87 (2511-22/8/00) εκδοθείσα από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας, το οποίο 

είχε κενωθεί λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους (Ανακλήθηκε  με  την υπ’ αριθμ.. 1/2014 Απόφαση του 

Δημάρχου Αγιάς)) και αρνητικά ως προς την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων στον οικισμό Βελίκας 

λόγω ύπαρξης ικανού αριθμού περιπτέρων οι οποίες καλύπτουν το υφιστάμενο καταναλωτικό κοινό και 

λόγω της επικείμενης ανάπλασης της παραλιακής οδού και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής. 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 157/2021. 
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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