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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  298/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 14 Νοεµβρίου 2016 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. 23.889/10.11.2016 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ίου Αναστάσιος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Γιώγας ∆ηµήτριος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Μάρκου ∆ιονύσιος 

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

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

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 24.103/14.11.2016 

εισήγηση του Τµήµατος αδειοδοτήσεων προς την ΕΠΖ, η οποία έχει ως εξής: 

«ΣΧΕΤ :  
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1. το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α -́93), «επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών». 

2. Η αρ. 14/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παναγίτσας 

 
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 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. 
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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». 

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:  

Το συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας µε την αριθµ. 14/2016 

οµόφωνη απόφασή του γνωµοδότησε υπέρ της κατάργησης της θέσης του 

ανωτέρου περιπτέρου, προκειµένου να δηµιουργηθεί στο σηµείο εκείνο στεγαζόµενη 

στάσης λεωφορείων για την εξυπηρέτηση τόσο των µαθητών όσο και των κατοίκων 

του οικισµού. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αριθµ. 59/2016 οµόφωνη απόφασή της 

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κατάργηση της θέσης του ανωτέρου 

περιπτέρου. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

14/2016 απόφαση της Τ.Κ. Παναγίτσας, την αριθµ. 59/2016 απόφαση της ΕΠΖ 

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

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Την κατάργηση της θέσεως περιπτέρου που βρίσκεται στην είσοδο του 

οικισµού Παναγίτσα της Τ.Κ. Παναγίτσας του ∆. Έδεσσας, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος (άρθρο 67 παρ. 8 

του Ν. 3852/2010). 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  298/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  22.11.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

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 

 

 

ΑΔΑ: ΩΠΔ0ΩΡΠ-7ΤΝ


		2016-11-22T13:52:17+0200
	Athens




