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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 21.09.2017
Αριθμ. πρωτ.: 9339

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
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Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
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email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
165/2017
ης
από το πρακτικό της 13 / 21.09.2017 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 17ο :

Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 21.09.2017, ώρα 7:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 9065/17.09.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αναστασίου Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
3. Αγγελακόπουλος Ρίζος1
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Ζιούλη Αναστασία
9. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Κασίδας Ιωάννης
11. Κούκας Γεώργιος, Γραμματέας
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
14. Μασούρας Γεώργιος2
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Σκαπέτης Αντώνιος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Σουλιώτης Θεόδωρος
20. Ριζούλης Στέφανος
21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος3
22. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Σιμούλης Θωμάς
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1
2
3

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Λάμπρου
Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος
Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 17ο :

Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Αγιάς.

Το θέμα εισηγήθηκε η Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 τα σχετικά με την εκμετάλλευση των περιπτέρων περιέρχονται
στην αρμοδιότητα των Δήμων.
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:
Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45
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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.
Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω εγκύκλιο, η απόφαση χωροθέτησης των νέων περιπτέρων αναρτάται
στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 14/2017 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΡΩ6Ι-ΦΘΘ) απόφασή της εισηγήθηκε
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων, την χωροθέτηση νέων και
την κατάργηση κενωθέντων ως ακολούθως:
- Μία (1) κενωθείσα θέση-διατηρούμενη στην οδό Αγιοκάμπου, πλησίον του ΚΤΕΛ στην ΔΚ Αγιάς,
ΔΕ Αγιάς
- Μία (1) κενωθείσα θέση- διατηρούμενη στην πλατεία της ΤΚ Ομολίου, ΔΕ Ευρυμενών
- Μία (1) κενωθείσα θέση- διατηρούμενη στην πλατεία της ΤΚ Καρίτσας, ΔΕ Ευρυμενών
- Μία (1) κενωθείσα θέση - διατηρούμενη στο κέντρο του οικισμού Βελίκας (απέναντι από το
DOLCE VITA), της ΤΚ Μελιβοίας, ΔΕ Μελιβοίας
- Δύο (2) νέες θέσεις στην ΤΚ Σωτηρίτσας, ΔΕ Μελιβοίας, α) έναντι ιατρείου και β) στον χώρο όπου
βρίσκονται τα γήπεδα τένις
Την κατάργηση των κάτωθι κενωθέντων περιπτέρων τα οποία εκμεταλλεύονταν οι :
στην ΔΚ Αγιάς:
1. Παπακωνσταντίνου Χαρίκλεια χήρα Παντελή με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης
1931/422/15-09-97 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην Πλατεία Φιλύρων : κενό λόγω θανάτου χωρίς
κληρονόμους από το 2013 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης άδειας αρ. 96/2013)
2. Δαλαμάγκα Βασιλική χήρα Γεωργίου με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης 606/28-31980 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην κεντρική πλατεία Αγιάς : κενό λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους από
το 2011 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης άδειας αρ.144/11)
στην ΤΚ Αετολόφου:
1. Ευανθία Ντεληθανάση του Στεργίου Παναγιώτη με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης
2800/15-7-2010 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην πλατεία της ΤΚ Αετοφόρου: κενό λόγω αδυναμίας από
το 2010 (ανάκληση από την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ αρ. 4347/2010)
στην ΤΚ Μεταξοχωρίου
1. Καμαγιάννη Ευρυδίκη χήρα Παναγιώτη με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης 12316/175-1995 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην πλατεία της ΤΚ Μεταξοχωρίου: κενό λόγω θανάτου χωρίς
δικαιούχους από το 2010 (ανάκληση από την πρώην ΝΑ Λάρισας αρ. 2874/2010)
στην ΤΚ Ποταμιάς
1. Κουδουνά Αλεξανδρα θ.π. με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου 289/21-8-1954 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
στην πλατεία της ΤΚ Ποταμιάς : κενό λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους από το 2006 (ανάκληση από
την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ αρ. 4841/9-10-06)
Ο Δήμος Αγιάς με τα υπ’ αριθ. 1616/6-3-17 (ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΒΕΛΙΚΑ), 8709/7-09-17 (ΑΓΙΑ), 1850/14-3-17
(ΚΑΡΙΤΣΑ), 8710/7-9-17 (ΟΜΟΛΙΟ) και έγγραφα του ζήτησε την παροχή γνώμης από το ΑΤ ΑΓΙΑΣ ΑΤ
ΤΕΜΠΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΤ ΡΑΨΑΝΗΣ) τα οποία είναι αρμόδια να εξετάσουν την καταλληλότητα του χώρου
από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων.
Το ΑΤ Αγιάς και το ΑΤ Τεμπών με τα έγγραφά τους παρείχαν θετική γνώμη προς το Δήμο Αγιάς για την
τοποθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων στις περιοχές που απεικονίζουν τα σχετικά τοπογραφικά
διαγράμματα, που επισυνάπτονταν στα υπ’ αριθ. 1616/6-3-17 (ΣΩΤΗΡΙΤΣΑ, ΒΕΛΙΚΑ), 8709/7-09-17
(ΑΓΙΑ), 1850/14-3-17 (ΚΑΡΙΤΣΑ), 8710/7-9-17 (ΟΜΟΛΙΟ) έγγραφα του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη την
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.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού θα πρέπει να προβούμε στην πρόταση θέσεων
περιπτέρων, στα οποία περιλαμβάνεται τόσο οι νέες θέσεις όσο και οι κενωθείσες.
Λήξη συνεδρίασης, Πέμπτη 21/09/2017 ώρα 23:45
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Λαμβάνοντας 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 απόφαση 78/2015 απόφασης ΔΣ περί Έγκρισης Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων
Δήμου Αγιάς (ΑΔΑ:7ΠΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) και την τροποποίηση αυτής
- Τα συμβούλια των ΤΚ Δήμητρας (αριθμ. απ.1/2017), Αμυγδαλής (αριθμ. απ. 1/17), Μαρμαρίνης
(αριθμ. απ. 1/17), Ανάβρας (αριθμ. απ.3./2016), Μεγαλοβρύσου (αριθμ. απ. 3/2016), Σκήτης (αριθμ.
απ. 1/2017), Στομίου (αριθμ. απ. 10/2016), Ομολίου (αριθμ. απ.4/2016) αποφάσισαν αρνητικά ως
προς την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων.
- Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολής, Καστρίου, Σκλήθρου, Παλαιοπύργου,
Νερομύλων, Ελάφου, Γερακαρίου διατύπωσαν αρνητική γνώμη ως προς την χωροθέτηση νέων
θέσεων περιπτέρων
- Το συμβούλιο της ΔΚ Αγιάς (αριθμ. απ.5/2016) και τα Συμβούλια των ΤΚ Αετολόφου (αριθμ. απ.
1/2017), Μεταξοχωρίου (αριθμ. απ. 4/2016), Ποταμιάς (αριθμ. απ.3./2016) αποφάσισαν την
κατάργηση των κενωθέντων περιπτέρων και την μη χωροθέτηση νέων.
- Το συμβούλιο της ΔΚ Αγιάς (αριθμ. απ. 4/2017) αποφάσισε την διατήρηση του κενωθέντος
περιπτέρου που ανήκε στην ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ TOY AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΠ, με ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ
ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ:1178/2Κ2+ 1528/350/21-6-1999, το οποίο είχε κενωθεί λόγω θανάτου
χωρίς δικαιούχους το 2016 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης 471/2016) και βρίσκεται πλησίον
του ΚΤΕΛ ΑΓΙΑΣ στην οδό Αγιοκάμπου,
- Το συμβούλιο της ΤΚ Καρίτσας (αριθμ. απ. 2/2016) αποφάσισε την διατήρηση του κενωθέντος
περίπτερου στην πλατεία το οποίο ανήκε στην Δαλέρα Μαρία χήρα Αστερίου ( αρ. αδειας εκ/σης
περιπτέρου λογω μεταβίβασης 641/12-02-2004 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) το οποίο είχε κενωθεί λόγω
θανάτου από το 2014 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης αρ. 366/2014) και αποφάσισε αρνητικά
για την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων
- Το συμβούλιο της ΤΚ Σωτηρίτσας (αριθμ. απ. 5./2017) αποφάσισε την κατάργηση του κενού
περιπτέρου που ανήκε στην Τσαπαρεγκα Χρυση χήρας Ιωάννη (αρ. αδειας εκμ/σης περιπτερου
13247/6-6-1994 πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην Κάτω Σωτηρίτσα το οποίο ήταν κενό λόγω θανάτου
χωρίς δικαιούχους από το 2003 (ανάκληση από την πρώην ΝΑ Λάρισας με αριθ. αποφ. 993/12-0303) και την χωροθέτηση δύο νέων θέσεων και συγκεκριμένα: α) έναντι ιατρείου, β) στον χώρο
όπου βρίσκονται τα γήπεδα τένις
- Το συμβούλιο της ΤΚ Μελιβοίας (αριθμ. απ. 5/17) αποφάσισε την διατήρηση του κενού
περιπτέρου στην Βελίκα που ανήκε στην Αικατερίνη Βούρτουρα ΘΠ ( αρ. αδειας εκμ/σης
περιπτερου 3155/21-6-2006 πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στο κέντρο του οικισμού Βελίκας (απέναντι
από το DOLCE VITA) από το της ΤΚ Μελιβοίας, το οποίο κενώθηκε λόγω θανάτου χωρίς
δικαιούχους από το 2009 (Ανάκληση από την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 4324/29-7-09)
- Το συμβούλιο της ΤΚ Ομολίου (αριθμ. απ. 1/17) αποφάσισε την διατήρηση του κενού περιπτέρου
στην πλατεία Ομολίου 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) πρώην ΝΑ,
το οποίο είχε κενωθεί λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους (Ανακλήθηκε με ΑΠ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΥΠΆΡΙΘΜ. 1/2014).
- Την υπ’ αριθμ. 14/2017 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΡΩ6Ι-ΦΘΘ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την
οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις θέσεις περιπτέρων
- τα υπ’ αριθ. 1016/49/33-α’/15-04-17, 1016/49/1-α/18-09-2017 έγγραφο του ΑΤ ΤΕΜΠΩΝ και
1016/49/266-α/13-09-17, 1016/49/267-α/15-09-17 έγγραφα του ΑΤ ΑΓΙΑΣ με τα οποία παρείχε
θετική γνώμη προς το Δήμο Αγιάς για την τοποθέτηση περιπτέρων σε κενές-διατηρούμενες και νέες
θέσεις
- τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία απεικονίζεται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και
την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος
κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος, των θέσεων που προτείνεται να τοποθετηθούν νέα περίπτερα
- το γεγονός ότι από την τοποθέτηση των νέων περιπτέρων δεν επηρεάζεται η προστασία του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των
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αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, η αισθητική και λειτουργική
φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και η εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.
την ανάγκη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείται το δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τα εξής:
Α. Την διατήρηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων, την χωροθέτηση νέων και την κατάργηση
κενωθέντων ως ακολούθως :
1. Μία (1) κενωθείσα θέση-διατηρούμενη στην οδό Αγιοκάμπου, πλησίον του ΚΤΕΛ στην ΔΚ Αγιάς, ΔΕ
Αγιάς
2. Μία (1) κενωθείσα θέση- διατηρούμενη στην πλατεία της ΤΚ Ομολίου, ΔΕ Ευρυμενών
3. Μία (1) κενωθείσα θέση- διατηρούμενη στην πλατεία της ΤΚ Καρίτσας, ΔΕ Ευρυμενών
4. Μία (1) κενωθείσα θέση - διατηρούμενη στο κέντρο του οικισμού Βελίκας (απέναντι από το DOLCE
VITA), της ΤΚ Μελιβοίας, ΔΕ Μελιβοίας
5. Δύο (2) νέες θέσεις στην ΤΚ Σωτηρίτσας, ΔΕ Μελιβοίας, α) έναντι ιατρείου και β) στον χώρο όπου
βρίσκονται τα γήπεδα τένις
B. Την κατάργηση των κάτωθι κενωθέντων περιπτέρων τα οποία εκμεταλλεύονταν οι :
στην ΔΚ Αγιάς:
1. Παπακωνσταντίνου Χαρίκλεια χήρα Παντελή με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης
1931/422/15-09-97 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην Πλατεία Φιλύρων : κενό λόγω θανάτου χωρίς
κληρονόμους από το 2013 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης άδειας αρ. 96/2013)
2. Δαλαμάγκα Βασιλική χήρα Γεωργίου με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης 606/28-31980 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην κεντρική πλατεία Αγιάς : κενό λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους από
το 2011 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης άδειας αρ.144/11)
στην ΤΚ Αετολόφου:
1. Ευανθία Ντεληθανάση του Στεργίου Παναγιώτη με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης
2800/15-7-2010 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην πλατεία της ΤΚ Αετοφόρου: κενό λόγω αδυναμίας από
το 2010 (ανάκληση από την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ αρ. 4347/2010)
στην ΤΚ Μεταξοχωρίου
1. Καμαγιάννη Ευρυδίκη χήρα Παναγιώτη με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης 12316/175-1995 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην πλατεία της ΤΚ Μεταξοχωρίου: κενό λόγω θανάτου χωρίς
δικαιούχους από το 2010 (ανάκληση από την πρώην ΝΑ Λάρισας αρ. 2874/2010)
στην ΤΚ Ποταμιάς
1. Κουδουνά Αλεξανδρα θ.π. με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου 289/21-8-1954 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
στην πλατεία της ΤΚ Ποταμιάς : κενό λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους από το 2006 (ανάκληση από
την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ αρ. 4841/9-10-06)
Γ. Την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του 30% των ανωτέρω θέσεων, ήτοι δύο (2) θέσεις
περιπτέρων, με την καταβολή τέλους όπως αυτό θα οριστεί, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας
κλήρωσης, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου
285 του ν. 3463/2006: α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), β) πολύτεκνους και γ) σε όσους μόνιμους
αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας
συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου
έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την
εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με
οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η κλήρωση για τον διαχωρισμό του 30% των θέσεων των κενωθέντων και νέων περιπτέρων από το σύνολο
αυτών θα γίνει από την Επιτροπή του άρθρου 1 του πδ 270/81 σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με
απόφαση δημάρχου. Το τέλος θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν
σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις και το ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της
αίτησης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του
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ταυτότητας και εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών
απαιτείται: α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το
οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα και γ) για
τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του
οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.Οι θέσεις
παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι
των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων από την καταβολή τέλους ή
ανταλλάγματος δεν ισχύουν.
Δ. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων, το 70%, ήτοι τέσσερις (4)
θέσεις, γίνεται με δημοπρασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του πδ 270/81 περί δημοπρασιών προς
εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών καθώς
και των διατάξεων της παρ. 1 περιπ. ε΄του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 για την κατάρτιση των όρων,
σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δημοπρασιών από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου, η οποία στην διακήρυξη πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει
υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 7.
β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου για
την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της
κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η
τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την
ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης
άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της
ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το
όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική
διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής του
περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο
προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η εμπορικότητα
των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την
ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που
καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958
βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Ε. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε
περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται
κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω
δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός
διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται
η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.
ΣΤ. Η ακριβής χωροθέτηση των διατηρούμενων και νέων θέσεων αποτυπώνεται στα τοπογραφικά
διαγράμματα που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και θα καθοριστούν οι
προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων από επόμενη κανονιστική απόφαση.
Ζ. Η παραχώρηση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία που ορίζεται στην υποπαρ.ΣΤ.2 του
άρθρου πρώτου του Ν.4093/12.
Η. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση της αρμόδιας δημοτικής Συμβούλου για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
- 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 πρώτου υποπαρ.ΣΤ.2. του Ν.4093/12 (Α΄ 222): «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
- τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 (Α΄ 93): «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών»,
- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014, με θέμα: «Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α' 144-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,
- την απόφαση 78/2015 (ΑΔΑ:7ΠΒΞΩ6Ι-ΝΣ9) απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς», η οποία ελέγχθηκε και
κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 7607/87628/9-7-2015 (ΑΔΑ: 63Η6ΟΡ10-Λ0Ε) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 102/2016 (ΑΔΑ: 6ΕΡΟΩ6Ι-7ΝΟ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Τροποποίηση κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγιάς», η οποία ελέγχθηκε και
κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 9720/117452/6-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΨΥΟΡ10-Λ0Ξ) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- την υπ’ αριθμ. 14/2017 (ΑΔΑ: ΩΥ7ΡΩ6Ι-ΦΘΘ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με
θέμα: «Καθορισμός θέσεων περιπτέρων»,
- τα έγγραφα των εκπροσώπων και τις αποφάσεις των Συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών
Κοινοτήτων, σχετικά με την χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων, την διατήρηση κενωθέντων, την
κατάργηση των κενωθέντων περιπτέρων και την μη χωροθέτηση νέων,
- τα υπ’ αριθ. 1016/49/33-α’/15-04-17, 1016/49/1-α/18-09-2017 έγγραφο του ΑΤ ΤΕΜΠΩΝ και
1016/49/266-α/13-09-17, 1016/49/267-α/15-09-17 έγγραφα του ΑΤ ΑΓΙΑΣ με τα οποία παρείχε
θετική γνώμη προς το Δήμο Αγιάς για την τοποθέτηση των περιπτέρων στις κενές-διατηρούμενες
και νέες προτεινόμενες θέσεις
- τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα, στα οποία απεικονίζεται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και
την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος
κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος, των θέσεων που προτείνεται να τοποθετηθούν νέα περίπτερα,
- το γεγονός ότι από την τοποθέτηση των νέων περιπτέρων δεν επηρεάζεται η προστασία του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, η αισθητική και λειτουργική
φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και η εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.
- την ανάγκη εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Εγκρίνουμε τη διατήρηση κενωθέντων θέσεων περιπτέρων, την χωροθέτηση νέων και την
κατάργηση κενωθέντων ως ακολούθως :
1. Μία (1) κενωθείσα θέση-διατηρούμενη στην οδό Αγιοκάμπου, πλησίον του ΚΤΕΛ στην ΔΚ Αγιάς, ΔΕ
Αγιάς.
2. Μία (1) κενωθείσα θέση- διατηρούμενη στην πλατεία της ΤΚ Ομολίου, ΔΕ Ευρυμενών.
3. Μία (1) κενωθείσα θέση- διατηρούμενη στην πλατεία της ΤΚ Καρίτσας, ΔΕ Ευρυμενών.
4. Μία (1) κενωθείσα θέση - διατηρούμενη στο κέντρο του οικισμού Βελίκας (απέναντι από το DOLCE
VITA), της ΤΚ Μελιβοίας, ΔΕ Μελιβοίας.
5. Δύο (2) νέες θέσεις στην ΤΚ Σωτηρίτσας, ΔΕ Μελιβοίας, α) έναντι ιατρείου και β) στον χώρο όπου
βρίσκονται τα γήπεδα τένις.
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B. Εγκρίνουμε Την κατάργηση των κάτωθι κενωθέντων περιπτέρων τα οποία εκμεταλλεύονταν οι :
στην ΔΚ Αγιάς:
1. Παπακωνσταντίνου Χαρίκλεια χήρα Παντελή με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης
1931/422/15-09-97 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην Πλατεία Φιλύρων : κενό λόγω θανάτου χωρίς
κληρονόμους από το 2013 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης άδειας αρ. 96/2013).
2. Δαλαμάγκα Βασιλική χήρα Γεωργίου με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης 606/28-31980 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην κεντρική πλατεία Αγιάς : κενό λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους από
το 2011 (αρ. απόφασης δημάρχου ανάκλησης άδειας αρ.144/11).
στην ΤΚ Αετολόφου:
1. Ευανθία Ντεληθανάση του Στεργίου Παναγιώτη με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω
μεταβίβασης 2800/15-7-2010 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην πλατεία της ΤΚ Αετοφόρου: κενό λόγω
αδυναμίας από το 2010 (ανάκληση από την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ αρ. 4347/2010).
στην ΤΚ Μεταξοχωρίου
1. Καμαγιάννη Ευρυδίκη χήρα Παναγιώτη με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου λόγω μεταβίβασης
12316/17-5-1995 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ) στην πλατεία της ΤΚ Μεταξοχωρίου: κενό λόγω θανάτου χωρίς
δικαιούχους από το 2010 (ανάκληση από την πρώην ΝΑ Λάρισας αρ. 2874/2010).
στην ΤΚ Ποταμιάς
1. Κουδουνά Αλεξανδρα θ.π. με αρ. άδειας εκμ/σης περιπτέρου 289/21-8-1954 (πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
στην πλατεία της ΤΚ Ποταμιάς : κενό λόγω θανάτου χωρίς δικαιούχους από το 2006 (ανάκληση από
την πρώην ΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ αρ. 4841/9-10-06).
Γ. Την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του 30% των ανωτέρω θέσεων, ήτοι δύο (2) θέσεις
περιπτέρων, με την καταβολή τέλους όπως αυτό θα οριστεί, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας
κλήρωσης, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του
άρθρου 285 του ν. 3463/2006: α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), β) πολύτεκνους και γ) σε όσους
μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και
οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από
την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το
1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από
την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους
με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του
πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η κλήρωση για τον διαχωρισμό του 30% των θέσεων των κενωθέντων και νέων περιπτέρων από το σύνολο
αυτών θα γίνει από την Επιτροπή του άρθρου 1 του πδ 270/81 σε ημέρα και ώρα που θα οριστεί με
απόφαση δημάρχου. Το τέλος θα καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, κατόπιν
σχετικής προκήρυξης, στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις και το ύψος του ετήσιου τέλους. Πέραν της
αίτησης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του
ταυτότητας και εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Επιπλέον των ανωτέρω
δικαιολογητικών απαιτείται: α) για τα άτομα με αναπηρία η προσκόμιση πιστοποιητικού της
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει
σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας, β) για τους πολυτέκνους
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική
ιδιότητα και γ) για τους πολεμιστές Κύπρου πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α'
και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας. Οι θέσεις παραχωρούνται στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, στην οποία μπορούν
να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω
προσώπων από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν.
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Δ. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων, το 70%, ήτοι τέσσερις (4)
θέσεις, γίνεται με δημοπρασία, σε εφαρμογή των διατάξεων του πδ 270/81 περί δημοπρασιών προς
εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών καθώς
και των διατάξεων της παρ. 1 περιπ. ε΄ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 για την κατάρτιση των όρων,
σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των δημοπρασιών από την οικονομική
επιτροπή του Δήμου, η οποία στην διακήρυξη πέραν των οριζομένων στις ανωτέρω διατάξεις, θα πρέπει
υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής όρους:
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 7.
β) Για τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του οικείου δήμου
για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της
κατασκευής του περιπτέρου. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται άτοκα, όταν διαπιστωθεί από το δήμο η
τήρηση των ανωτέρω όρων και σε κάθε περίπτωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την
ημερομηνία γνωστοποίησης σε αυτόν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του περιπτέρου. Παρερχομένης
άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η εγγύηση επιστρέφεται από το δήμο. Ο καθορισμός του ύψους της
ανωτέρω εγγύησης, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται από το
όργανο που έχει την αρμοδιότητα διεξαγωγής της δημοπρασίας και αναφέρεται διακριτά στη σχετική
διακήρυξη. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους κατεδάφισης της κατασκευής
του περιπτέρου και επαναφοράς των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση της κατασκευής του.
Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, λαμβάνεται υπόψη κάθε στοιχείο
προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα κυκλοφοριακά δεδομένα, η
εμπορικότητα των οδών και η δυνατότητα περαιτέρω παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου
χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που
καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του από
20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Ε. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε
περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται
κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω
δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός
διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία
δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.
ΣΤ. Η ακριβής χωροθέτηση των διατηρούμενων και νέων θέσεων αποτυπώνεται στα τοπογραφικά
διαγράμματα που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και θα καθοριστούν οι
προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων από επόμενη κανονιστική απόφαση.
Ζ. Η παραχώρηση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία που ορίζεται στην υποπαρ.ΣΤ.2 του
άρθρου πρώτου του Ν.4093/12.
Η. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και η περίληψής της σε μία ημερησία εφημερίδα του Νομού.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 165/2017.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου
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