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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.: 14981 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

158/2021 
από το πρακτικό της δια τηλεδιάσκεψης 18ης/ 28.12.2021 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με χρήση της εφαρμογής Zoom 

 

Θέμα 4ο :  Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στον οικισμό Βελίκας της Κοινότητας Μελιβοίας, 

απέναντι από την πιτσαρία Γκουντάρα, το οποίο ανήκει στην ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ χήρας 

Βασιλείου, σε νέα θέση και συγκεκριμένα απέναντι από το Κτίριο των Ηλεκτρολόγων, κατόπιν αιτήσεως 

της δικαιούχου. 

 

 

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 4ο : Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στον οικισμό Βελίκας της Κοινότητας Μελιβοίας, 

απέναντι από την πιτσαρία Γκουντάρα, το οποίο ανήκει στην ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ χήρας 

Βασιλείου, σε νέα θέση και συγκεκριμένα απέναντι από το Κτίριο των Ηλεκτρολόγων, κατόπιν αιτήσεως 

της δικαιούχου. 

 

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 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. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 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 περιπτέ-

ρου, 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΄). 

 

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). 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085895
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000022420_N0000023012_S0000085895
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025796_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025796_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001324_N0000025868_N0000021722_S0000014637
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000198_N0000025796_N0000002880_S0000014374
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_S0000095556
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000002662_S0000095556
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3. Την υπ’ αριθμ. 5074/21-10-2005 Απόφαση Αντινομάρχη Λάρισας με την οποία μεταβιβάστηκε η 

άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου του ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Π. στην Ανδρομάχη Χα 

Βασιλείου Γαγάτσιου λόγω θανάτου του πιο πάνω δικαιούχου.  

4. Την υπ’ αριθμ. 12116/27-10-2021 αίτηση της ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ Χα Βασιλείου με την 

οποία ζητά την μετατόπιση του περιπτέρου λόγω μεγαλύτερης αποδοτικότητας της νέας θέσης.   

5. Το υπ’ αριθμ. 1016/49/290-α/16-12-2021  έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς με το οποίο 

γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την νέα θέση τοποθέτησης του περιπτέρου.  

6. Την υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Μελιβοίας με την οποία 

γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την εν λόγω μετατόπιση. 

7. 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 . 

8. 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 μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Mελιβοίας, οικισμού 

Βελίκας απέναντι από την πιτσαρία Γκουντάρα το οποίο ανήκει στην ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ 

ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠ, σε νέα θέση απέναντι από το Κτίριο των Ηλεκτρολόγων και συγκεκριμένα 

στο σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ: 402473.85-402473.45 και Ψ: 4399721.19 – 4399728.47 

(επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα χάρτη) για λόγους καλύτερης αποδοτικότητας, κατόπιν αιτήσεως 

της ιδίας, και εφόσον τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση 

λειτουργίας του περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που θα οφείλονται στη μετατόπιση θα βαρύνουν 

την ίδια την ιδιοκτήτρια. 

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). 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.δ. 1044/1971  (Α΄245): «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 

και αντικαταστάσεως διατάξεων του Α.Ν. 1324/49 "περί προστασίας και αποκαταστάσεως των 

Αναπήρων Πολέμου Οπλιτών και Θυμάτων Πολέμου" κυρωθέντος δια του Ν. 1487/1950, ως ούτος 

ισχύει νυν», 

- τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 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 υπ’ αριθμ. 5074/21-10-2005 Απόφαση Αντινομάρχη Λάρισας με την οποία μεταβιβάστηκε η 

άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου του ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Π. στην Ανδρομάχη Χα 

Βασιλείου Γαγάτσιου λόγω θανάτου του πιο πάνω δικαιούχου, 

- την υπ’ αριθμ. 87/2018 (ΑΔΑ: 6Υ00Ω6Ι-ΧΤΙ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με θέμα: 

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: 66ΚΘΩ6Ι-9ΒΨ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην Βελίκα», 

- την υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφαση της κοινότητας Μελιβοίας, 

- την απουσία του Προέδρου της Κοινότητας Μελιβοίας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A500%CE%A96%CE%99-%CE%A7%CE%A4%CE%99
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%9A%CE%98%CE%A96%CE%99-9%CE%92%CE%A8
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1. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: 66ΚΘΩ6Ι-9ΒΨ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δήμου Αγιάς με θέμα: «Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην Βελίκα». 

 

2. Εγκρίνουμε την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Mελιβοίας, οικισμού 

Βελίκας απέναντι από την πιτσαρία Γκουντάρα το οποίο ανήκει στην ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΓΑΓΑΤΣΙΟΥ 

ΧΗΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠ, σε νέα θέση απέναντι από το Κτίριο των Ηλεκτρολόγων και συγκεκριμένα 

στο σημείο με συντεταγμένες ΕΓΣΑ Χ: 402473.85-402473.45 και Ψ: 4399721.19 – 4399728.47 

(επισυνάπτεται το σχετικό απόσπασμα χάρτη) για λόγους καλύτερης αποδοτικότητας, κατόπιν αιτήσεως 

της ιδίας, και εφόσον τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες.  

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

οφείλονται στη μετατόπιση θα βαρύνουν την ίδια την ιδιοκτήτρια. 

 

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

6Υ00Ω6Ι-ΧΤΙ) απόφαση ΔΣ περί  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Αγιάς.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158/2021. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66%CE%9A%CE%98%CE%A96%CE%99-9%CE%92%CE%A8
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A500%CE%A96%CE%99-%CE%A7%CE%A4%CE%99
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A500%CE%A96%CE%99-%CE%A7%CE%A4%CE%99
ΑΔΑ: Ψ7ΖΞΩ6Ι-Χ2Θ
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