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 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  197/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

26. ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 19.00΄το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 16.257/27.7.2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 ∆ίου Αναστάσιος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Πέτκος Χρήστος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 8 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 9 Φουνταλής Μιχαήλ 

5 Μάρκου ∆ιονύσιος   

  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 8ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, αν και προσκλήθηκε νόµιµα. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Βρυττών κ. Θωµάς Τζαβέλλας 

γ.  Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήµαρχο Τ.Υ., Πολεοδοµίας & Προγραµµατισµού κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, 

ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 

14.332/3.7.2017 εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής 

& Τοπικής Οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 

1. Νομικό Πλαίσιο 

1.1.   Ο καθορισμός των  θέσεων περιπτέρων. 

Με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α΄-93), με την οποία αντικαταστάθηκε η  

υποπαράγραφος ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ορίστηκε ότι :  

«… 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. ….Για την έκδοση της 

ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, …. 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. ….» 

1.2.  Η απόφαση διατήρησης ή μη κενωθείσας θέσης περίπτερου 

Στην αρ. 38/23463/6-6-2014 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., αναφέρονται τα εξής : «….. 1. 

Περίπτερα.  Η διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό του αριθμού και τη 

χωροθέτηση των περιπτέρων, είναι η ακόλουθη:  

«Με απόφαση δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις περιπτέρων και 

αποτυπώνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία 

απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος 
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περιβάλλων χώρος του. Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων καθώς και η αναλογία 

παραχώρησης των θέσεων (70%-30%) όπως αναλύεται κατωτέρω, αφορά τόσο σε νέες 

θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο…».  

Στην ίδια ως άνω εγκύκλιο γίνεται αναφορά στα «σχολάζοντα» περίπτερα ως εξής :  

«…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. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω 

διαδικασία.» 

1.3.  Ο τρόπος παραχώρησης των κενωθέντων θέσεων. 

        Με την αρ.  93/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με 

την αρ. 6128/11-5-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,  καθορίστηκε ο τρόπος παραχώρησης των κενωθέντων 

περιπτέρων ο οποίος θα ακολουθεί την κατά νόμο αναλογία 3:7, ως εξής :  τα τρία 

πρώτα κενωθέντα περίπτερα για τα οποία θα αποφασίζεται η διατήρησή των 

θέσεών τους, θα παραχωρούνται σε δικαιούχους με τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (παραχώρηση σε ευπαθείς ομάδες) τα δε επτά επόμενα με 

τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (δημοπρασία). 

  

2. Κένωση θέσεων περιπτέρου. Τα πραγματικά περιστατικά. 

2.1. Περίπτωση περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Τσιμισκή και Β. 

Ηπείρου, κατόχου άδειας εκδοθείσας στο όνομα της κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΥΦΩΝΙΑΣ 

χας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ. 

 Με την υπ. αριθμ. 19668/31-5-2007 απόφαση του κ. Νομάρχη Πέλλας χορηγήθηκε 

άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στην κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΥΦΩΝΙΑ χα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, για 

το περίπτερο που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Τσιμισκή και Β. Ηπείρου στην 

Έδεσσα. 
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      Επειδή το παραπάνω περίπτερο - όπως διαπιστώθηκε αρμοδίως -  βρίσκονταν εκτός 

λειτουργίας  από μακρού χρόνου, η παραπάνω άδεια ανακλήθηκε με την αρ. υπ. αριθμ 

100148/19-05-2017 απόφαση του κ. Δημάρχου Έδεσσας. 

        Κατόπιν αυτού, η ως άνω θέση εγκατάστασης περιπτέρου θεωρείται κενωθείσα.   

 

2.2  Περίπτωση περιπτέρου στην περιοχή Καταρρακτών (έναντι της 

εισόδου του πρώην εργοστασίου «Ανω Εστία») κατόχου άδειας εκδοθείσας στο 

όνομα του  κ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

      Με την υπ. αριθμ 8916/22-6-1984 απόφαση του κ. Νομάρχη Πέλλας χορηγήθηκε 

άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στον κ. ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ενώ 

με την αρ. 10112/9355/8230/3-7-1986 απόφαση του κ. Νομάρχη αποφασίστηκε η 

μετατόπιση αυτού στη σημερινή του θέση ήτο στην  Έδεσσα και στην περιοχή 

Καταρρακτών (και συγκεκριμένα έναντι της εισόδου του πρώην εργοστασίου «Ανω 

Εστία»). 

     Επειδή αφενός το παραπάνω περίπτερο - όπως διαπιστώθηκε αρμοδίως -  

βρίσκονταν εκτός λειτουργίας  από μακρού χρόνου και αφετέρου ο δικαιούχος 

αποβίωσε,  χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης κατά νόμο, η  παραπάνω άδεια ανακλήθηκε 

με την υπ. αριθμ. 100149/19-05-2017 απόφαση του κ. Δημάρχου Έδεσσας. 

        Κατόπιν αυτού, η ως άνω θέση εγκατάστασης περιπτέρου θεωρείται κενωθείσα.   

3. Ερμηνεία των διατάξεων - Εισήγηση 

   3.1.   Όπως προκύπτει από τα παραπάνω (άρθρο 76 του Ν. 4257/14,  τη σχετική  

εγκύκλιο αρ. 38/23463/6-6-2014, τις άνω παρ. 1.1, 1.2.  1.3 και 1.4.  της παρούσας),  

θέσεις περιπτέρων που καθίστανται «κενές», είτε λόγω παραίτησης του δικαιούχου, είτε 

λόγω θανάτου αυτού και αδυναμίας καθολικής ή ειδικής διαδοχής του κ.λπ. δύναται να 

καταργούνται ή να διατηρούνται.  

      Η απόφαση αυτή που αφορά τη δημιουργία, κατάργηση ή διατήρηση μίας ή 

περισσοτέρων θέσεων περιπτέρου, λαμβάνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο και 

έχει κανονιστικό χαρακτήρα, καθώς δημιουργεί, διατηρεί ή καταργεί μία έννομη σχέση 

(θέση περιπτέρου) από την οποία απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις  για άγνωστο  
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σε αριθμό και ταυτότητα  εκ των προτέρων πρόσωπα,  καθώς αυτή δεν αφορά τον 

εκάστοτε δικαιούχο της συγκεκριμένης θέσης, αλλά αυτή καθαυτή τη θέση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου προς το σκοπό επιβίωσης ως δικαίωμα. Άλλωστε η σκέψη αυτή 

προκύπτει και από την καθοριζόμενη από το νόμο  διαδικασία (γνώμη Συμβουλίου 

Δημοτικής Κοινότητας, εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  

3.2.  Επειδή, τόσο η ανάκληση της άδειας εγκατάστασης περιπτέρου, όσο και ο 

θάνατος αυτού σε συνδυασμό με την αδυναμία διαδοχής, παύει κάθε δικαίωμα του 

δικαιούχου για την εγκατάσταση αυτού, και επειδή κατά των παραπάνω ανακλητικών 

πράξεων δεν έχει υποβληθεί καμία διοικητική προσφυγή, ούτε έχει ζητηθεί άλλης 

μορφής δικαστική προστασία, τα παραπάνω περίπτερα έχουν καταστεί «κενά». 

3.3. Κατόπιν των ως άνω δύο ομοειδών περιστατικών, τα οποία βάσει των ως 

άνω ιστορικών κατέστησαν κενά, κατ εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω νόμου 

και της σχετικής με αυτόν απόφασης του Δ.Σ. του Δ. Έδεσσας (παρ. 1.2 και 1.3) τα 

αρμόδια όργανα καλούνται 

                          Ν α  ε ι σ η γ η θ ο ύ ν   κ α ι  ν α   α π ο φ α σ ί σ ο υ ν 

                                            (κατά περίπτωση και κατά το νόμο) 

       την κατάργηση ή μη των δύο ως άνω θέσεων περιπτέρων, καθώς αυτά 

κατέστησαν κενά, όπως αναλυτικά εκτέθηκε πιο πάνω.   

         Σε αρνητική περίπτωση  η θέση ή οι θέσεις περιπτέρων που θα διατηρηθούν θα 

προκηρυχθούν σε εφαρμογή του Ν. 4257/14 και της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. του 

Δήμου μας, υπέρ «ειδικών» κατηγοριών προσώπων ήτοι ΑμεΑ και πολύτεκνους. 

 

Κατόπιν, ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος έθεσε υπόψη των µελών την αριθµ. 21/2017 

οµόφωνη απόφαση του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας, µε την 

οποία  γνωµοδοτεί θετικά στην κατάργηση και των δύο (2) παραπάνω θέσεων 

περιπτέρων. 

Επίσης, έθεσε υπόψη των µελών την αριθµ. 27/2017 οµόφωνη απόφαση της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, µε την οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη 

απόφασης για την κατάργηση και των δύο (2) θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται 

στην πόλη της Έδεσσας, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική εισήγηση της 

υπηρεσίας. 
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Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο Γιώγα, 

προκειµένου να εκφράσει την άποψή του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση 

καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την κατάργηση  δύο (2) θέσεων περιπτέρων που βρίσκονται στην πόλη 

της Έδεσσας και συγκεκριµένα επί της συµβολής των οδών Τσιµισκή & Β. Ηπείρου  και 

στην περιοχή Καταρρακτών, όπως αυτές περιγράφονται στο εισηγητικό µέρος της 

παρούσας. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  197/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11.8.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κούκος Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,   

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-    Προϊστάµενο Τµήµατος αδειοδοτήσεων & ρύθµισης εµπορικών 

δραστηριοτήτων κ. Ε. Βιληγέννη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής 

& Τοπικής Οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ., Πολεοδοµίας και Προγραµµατισµού κ. ∆. Ταπαζίδη 

ΑΔΑ: 6Δ39ΩΡΠ-4ΣΛ
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