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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2016
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΜΗ ΘΕΣΗΣ   
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Δ. Ε.  ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 223975/10-11-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής  τακτικά  και  αναπληρωματικά  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Δημήτριος Ταπαζίδης, 3. 
Μαρία  Βλάχου-  Κατσάρα,  4.  Βασίλειος  Δημητριάδης,  5.  Μιχάλης  Φουνταλής,  6. 
Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου, 2 Δημήτριος Γιώγας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
           Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  την  αριθ.  πρωτ.  24103/14-11-2016  εισήγηση  του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

1. Ιστορικό

        Στην  Τ.Κ.  Παναγίτσας,  υπάρχουν  και  λειτουργούν  δύο περίπτερα.  Ένα εξ  αυτών,  
βρίσκεται  στην  είσοδο  του  χωριού  έναντι  της  εκκλησίας  του  χωριού  και  δίπλα  στο  Σπίτι  του  
Παιδιού.  Το ως άνω περίπτερο το οποίο είχε παραχωρηθεί στην κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  
χα  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  δυνάμει  της  αρ.  3/1951  άδειας  εκμετάλλευσης  περιπτέρου,  η  οποία  είχε  
ανανεωθεί με την αρ,.  19-8-2009 όμοια (απόφαση του κ. Νομάρχη), και  το οποίο κατείχε ο κ.  
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, κάτοικος Τ.Κ. Παναγίτσας δυνάμει μίσθωσης, η οποία  
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εγκρίθηκε με  την αρ.  3235/ΔΙΟΙΚ/3-5-2010  απόφαση  του κ.  Νομάρχη.  Με τον  θάνατο  της  
εκμεταλλεύτριας  του κ. περιπτέρου (κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) την 23-12-2011, η ως άνω μίσθωση  
συνέχισε  να ισχύει  βάσει  του άρθρου  17 του Ν.Δ.  1044/71,  με  υποκατάστατο  εκμισθωτή του  
Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου του Υ.Ε.Α. και έπαυσε με την αρ.   21085/29-
7-2013 αίτηση του μισθωτή κ. ΜΙΧΑΗΛΊΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ περί παραίτησής του από  
την μίσθωση. Έκτοτε η θέση του περιπτέρου παραμένει κενή.

2. Νομικό Πλαίσιο

             Στην παρ. 3 του άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α΄-93), που διέπει πλέον κατά κύριο  
λόγο τη λειτουργία των περιπτέρων,  ορίζεται ότι 

        « 3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και  
αποτυπώνονται  σε  σχετικά  τοπογραφικά  διαγράμματα  αρμόζουσας  κλίμα¬κας,  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.  .  ….Για  τον  καθορισμό  των  θέσεων  περιπτέρων  
λαμβάνο¬νται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφο¬ρούν 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. …»

         Επίσης, στην αρ. 38 και με αρ. πρωτ. 23463/6-6-2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Δ/νση Οργ  
& Λειτουργίας ΟΤΑ), στη παρ. 1, εδ δεύτερο αναφέρεται ότι :  «ο καθορισμός των θέσεων … αφορά  
τόσο σε νέες θέσεις, όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο».

      Ακόμη, η απόφαση  κατάργησης ή μη μίας  ή περισσότερων θέσεων περιπτέρου επειδή  
αποφαίνεται  περί  τον  χαρακτήρα  της  χρήσης  τμήματος  κοινόχρηστου  χώρου,  έχει  κανονιστικό  
χαρακτήρα  και  για  το  λόγο  αυτό  ως  προς  τη  διαδικασία  ολοκλήρωσης  αυτής  και  ελέγχου  της  
νομιμότητάς της εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με  
αυτές των άρθρων 65, 73 κατά περίπτωση του άρθρου 83, αλλά και των άρθρων 224 και 225 του  
Ν. 3852/10.

Τέλος, καθώς οποιαδήποτε και για οποιαδήποτε λόγο «κενή θέση» περιπτέρου, θα πρέπει είτε να 
καταργηθεί,  είτε να παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο ως άνω νόμος. Η μη  
κατάργησή  μίας  «κενής  θέσης»  περιπτέρου  εξ  αντιδιαστολής  δημιουργεί  αφενός  υποχρέωση  του  
Δήμου  για  την  παραχώρησή  της  και  αφετέρου  νόμιμη  προσδοκία  από  τους  εν  δυνάμει  
ενδιαφερόμενους  πολίτες.  Περεταίρω,  ο  χώρος  μίας  μη  καταργούμενης  θέσης,  δεν  μπορεί  να 
αξιοποιηθεί με άλλον τρόπο, πλην αυτόν για τον οποίο έχει δημιουργηθεί (περίπτερο).

   Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης – εισήγησης επί του θέματος περί κατάργησης ή μη της  
ως άνω θέσης περιπτέρου (η οποία θα ληφθεί υπόψη ως «γνώμη» από την Ε.Π.Ζ. και το Δ.Σ. του  
Δήμου μας) λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι στη Τ.Κ. Παναγίτσας υπάρχει ήδη μία ακόμη  
θέση περιπτέρου, τα δε οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου των περιπτέρων έχουν απομειωθεί  
πολλαπλώς τα τελευταία χρόνια.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 24103/14-11-2016 εισήγηση 
το  Τμήματος  Αδειοδοτήσεων  του  Δήμου,  την  αριθ.  14/2016  απόφαση  της  Τοπικής 
Κοινότητας  Παναγίτσας  καθώς  και  τις  διατάξεις  των  άρθρων  73  και  75  του  του  Ν. 
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3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για κατάργηση της θέσης 
του περιπτέρου στην Τ. Κ. Παναγίτσας της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου, 
όπως αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
15:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 59/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17/11/2016
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –
Κατσάρα,  Βασίλειος  Δημητριάδης, 
Μιχάλης Φουνταλής, Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Εσωτερική Διανομή:
-Δ/νση Προγραματισμού-Οργάνωσης Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης.
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