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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/21-6-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 150/2017 

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 10/2017 αποφάσεως 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί διατήρησης ή 
απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην 

Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 21 Ιουνίου 2017 
ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 10167/16-6-2017. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ιωάννα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Καστάνη Αικατερίνη 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης Σταμούλης Ιωάννης 
Δήμας Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων . Βαρελάς Κλεάνθης Πιλίλης Σωτήριος 
Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Παπαλευθέρης Ελευθ 
Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος Φωτίου Σταύρος του Κων 
Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ελένη Μιχάλαρος Ιωάννης --------------- 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινοτήτας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο μέσον της υπ’ αριθ. 144/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Κολάτας Ιωάννης 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 148/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
…………………………………………………………………………………………….... 

Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 7ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 10/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
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Δήμου μας «Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην 
Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων», η οποία έχει ως εξής :  

 
      «  Αρχομένης  της συνεδριάσεως και μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο 
κ.Πρόεδρος και Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης ,  εισηγείται το 1ο  θέμα  της 
ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη των μελών της 
Επιτροπής  , την υπ’ αριθ. 36/2017 απόφαση του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων, η οποία έχει ως εξής: 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 8/22-5-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου Δημοτικής 
Κοινότητας Μεγαρέων. 
 
 
Αριθ. Αποφ.:36/2017  

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων σχετικά για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων 
περιπτέρων σύμφωνα με το υπ' αριθμ.πρωτ. 7764/08-05-2017 
έγγραφο του τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών 
δραστηριοτήτων του Δήμου μας. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 22 Μαΐου  2017 ημέρα 
Δευτέρα & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Σ/λιο Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κατόπιν της υπ’ αριθ. 8477/18-5-2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μουσταΐρα Ηλία, που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από 
τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 79, και 83 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 11 Σ/λων ευρέθησαν 
παρόντες 8 ήτοι: 

Παρόντες Σύμβουλοι 
Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
Αντωνίου Αναστασία  
Χαλόφτης Παναγιώτης 
Τοπάλη Δήμητρα 
Αιγινίτης Σπυρίδων 
Μακρυγιάννης Κων/νος 
Τσουρουφλή Δέσποινα 
Βόρδος Δημήτρης 

Απόντες Σύμβουλοι 
 
Στρατιώτης Δημήτριος 
Δήμου Βενετία 
Φυλακτός Δημήτριος 
 

Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Στην αρχή της υπ’ αριθ. 36/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Σύμβουλος κ. Χαλόφτης Παναγιώτης. 
Στην αρχή της υπ’ αριθ. 37/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Σύμβουλος κ. Χαλόφτης Παναγιώτης 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της ημερησίας Διατάξεως περί του εν 
περιλήψει αντικειμένου και  θέτει υπ’ όψη των μελών του Σ/λίου  το υπ’ αριθ. Πρωτ. 7764/8-5-
17 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, με θέμα: « Κενωθέντα περίπτερα Δήμου 
Μεγαρέων» το οποίο έχει ως εξής: 
Έχοντας υπ΄ όψη :  
Το άρθρο 75  του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ. 6 περ. 34 του 
ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
Την εγκύκλιο 38/23463/06-06-2014  
Την περ. 4 της υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου  1ου του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε   από το 
άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ. Α΄)   
Την εγκύκλιο με αρ. 50/45256/30-11-2012 του ΥΠΕΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 285 του Ν. 
3463/2006 
H με αρ.  173/25/29-8-2016 απόφαση «περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων 
Δήμου Μεγαρέων» σε συνδυασμό με το με αρ. πρ. 73522/28205/23-02-2017 έγγραφο 
Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής (τεκμαιρόμενη νομιμότητα απόφασης). 
   Αναφορικά με το θέμα και λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω σχετικά σας ενημερώνουμε ότι:                                               
    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 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. 
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   Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή 
τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
   Παράλληλα, απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για την καταλληλότητα του 
χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχημάτων. Σημειώνεται ότι 
αρνητική γνώμη της εν λόγω αρχής δεσμεύει το δημοτικό συμβούλιο ως προς τον καθορισμό των 
θέσεων. 
Συνεπώς, οι απαιτούμενες αποφάσεις για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων είναι οι εξής: 
1. Απόφαση της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. 
2. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο. (όπου αυτή 
υφίσταται) 
3. Ερώτημα του Δήμου προς την οικεία αστυνομική αρχή για παροχή γνώμης. 
4. Γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής εντός 20 ημερών από το ερώτημα του Δήμου (τυχόν 
αρνητική εισήγηση είναι δεσμευτική). 
5. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων. 
   Η απόφαση χωροθέτησης των νέων περιπτέρων αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου.      
   Προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσει σε καθορισμό των θέσεων, οφείλει να 
λάβει υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία της κοινής χρήσης, 
της δημόσιας κυκλοφορίας, της προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού 
περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και της 
αισθητικής και λειτουργικής φυσιογνωμίας του αστικού περιβάλλοντος. Ομοίως, οι ανωτέρω 
προϋποθέσεις λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων, η 
έκδοση των οποίων προβλέπεται στην παράγραφο 3, για τον καθορισμό των προδιαγραφών 
κατασκευής και τοποθέτησης κουβουκλίων περιπτέρων, ανάλογα βεβαίως και με τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες. Σημειώνεται ότι με την παρ. 13 του άρθρου 76, η υπ' αριθμ. 
Φ.443531/24/3030/1969 (Β' 588) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και 
Δημοσίων Έργων, «περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων» 
καταργείται. 
   Η διάθεση των καθοριζομένων θέσεων περιπτέρων από το δημοτικό συμβούλιο γίνεται ως 
ακολούθως: 
   Α. Επί του συνόλου των καθοριζομένων θέσεων στο δήμο, γίνεται δημόσια κλήρωση και 
ποσοστό 30% παραχωρείται έναντι καταβολής τέλους στις κατηγορίες των προσώπων που 
αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του αρ. 76 του Ν. 4257/2014 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. 
   Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα 
είναι ίσο με το μισό της μονάδας και άνω.    
   Κατόπιν, με σχετική προκήρυξη, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν, εντός ρητά 
τασσόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 κατά 
περίπτωση. Η κλήση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο τρόπο, ωστόσο πρέπει να πληροί τους 
κανόνες της δημοσιότητας, ήτοι, πέραν της ανάρτησης στο δημοτικό κατάστημα, να δημοσιεύεται 
σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες και να αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. 
   Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, καταρτίζεται πίνακας με 
τους υποψήφιους δικαιούχους. Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον 
εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνον οι υποψήφιοι δικαιούχοι με το χαμηλότερο 
εισόδημα που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό (30%) των περιπτέρων που διατίθενται. Αν 
την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους 
κλήρωση. 
   Σε δημόσια κλήρωση, που γίνεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, 
κληρώνονται τα περίπτερα ανά δικαιούχο. Στην κλήρωση μπορούν να παρίστανται και 
εκπρόσωποι των ενώσεων των κατηγοριών της παραγράφου 4. 
   Ως κριτήρια επιλογής των δικαιούχων από τις κατηγορίες των προσώπων της παραγράφου 4, 
λαμβάνονται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους και η 
υποχρέωση μη ύπαρξης εις βάρος των ενδιαφερομένων προσώπων βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τον δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και διακανονισμού αυτών, 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
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  Το ύψος του τέλους καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του από 20.10.58 β.δ/τος, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
  Β. Η διάθεση του υπολοίπου 70% των καθοριζομένων θέσεων γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων 
(π.δ. 270/81). Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων αυτών. 
   Η διακήρυξη, η οποία καταρτίζεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανο του δήμου, ήτοι την 
οικονομική επιτροπή, πέραν των λοιπών όρων, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και τους εξής: 
 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 δήμου 
για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση 
της κατασκευής του περιπτέρου. Ο δήμος υποχρεούται να επιστρέψει την εγγύηση αυτή άτοκα 
ευθύς μόλις διαπιστωθεί η τήρηση των όρων καλής εκτέλεσης και σε κάθε περίπτωση εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την γνωστοποίηση σε αυτόν της ολοκλήρωσης 
κατασκευής του περιπτέρου. Η οικονομική επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατάρτιση των 
όρων της δημοπρασίας καθορίζει το ύψος της εγγύησης, τον τρόπο καταβολής της και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 70% του κόστους 
κατεδάφισης της κατασκευής του περιπτέρου και επαναφοράς στην προτέρα των πραγμάτων 
κατάσταση. 
   Για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης του καταβλητέου μισθώματος, η οικονομική επιτροπή 
λαμβάνει υπόψη κάθε στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της θέσης του περιπτέρου και ιδίως τα 
κυκλοφοριακά δεδομένα, την εμπορικότητα των οδών και τη δυνατότητα περαιτέρω 
παραχώρησης του περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου. 
   Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου πέρα από αυτόν 
που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 του 
από 20.10.58 β.δ/τος, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
Γ. Κενωθέντα (Σχολάζοντα) 
   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. 
Δ. Χρόνος Παραχώρησης Δικαιώματος 
   Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 76, ο χρόνος παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
δέκα (10) έτη, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. 
 Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εντός του χρόνου της παραχώρησης, ήτοι της δεκαετίας, 
οι κληρονόμοι αυτού, σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, υπεισέρχονται αυτοδικαίως στο δικαίωμα αυτό 
για το εναπομείναν χρονικό διάστημα της παραχώρησης, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους 
αυτή στην αρμόδια αρχή. 
Τα  κενωθέντα περίπτερα  Δήμου Μεγαρέων είναι τα εξής:  
   1) Στη συμβολή των οδών Σπ. Καραγιώργου & Ρήγα Φεραίου Δήμου    Μεγαρέων 
   λόγω θανάτου της δικαιούχου Κουντεμάνη Αργυρώς  (ημερ. θανάτου 22/10/2015)   
   2)   Στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 148 του Δήμου Μεγαρέων 
λόγω θανάτου της δικαιούχου του περιπτέρου  Κουβά Αθηνάς του Κων/νου και λήξη  σύμβασης 
μίσθωσης 16/02/2017. 
   3)   Στην πλατεία 25ης Μαρτίου Δήμου Μεγαρέων 
λόγω θανάτου του δικαιούχου Μπούνου Παναγιώτη του Θεοχάρη και αποχώρησης του μισθωτή. 
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι:   
   Στην Κινέτα στον Κ.Χ. 256 Δήμου Μεγαρέων με την 58/6/21-04-2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκμίσθωση της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται  στην 
περιοχή Κινέτα  στον Κ.Χ. 256 του Δήμου Μεγαρέων, με δημοπρασία. Με την με αρ. πρ. 
7608/19-04-2016 διακήρυξη  σε συνδυασμό με την με αρ. πρ. 8750/12-05-2016  επαναληπτική 
διακήρυξη  εκμίσθωσης μίας (1) θέσης περιπτέρου στον Κ.Χ. 256 οικισμό Κινέτας ,  διεξήχθησαν 
αρχική και επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία.  δεν παρουσιάστηκε 
κανείς  και η δημοπρασία αρχική και επαναληπτική κρίθηκε άγονη  και  
Στην οδό Δ. Μπερδελή Δήμου Μεγαρέων με την  με αρ. 86/2017 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου (σχ.– υπ΄αρ. 3/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και υπ΄αρ. 12/2017 
απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) εγκρίθηκε η   μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας 
Αμαλίας Παπασίδερη από την οδό Δ. Μπερδελή  σε  Κ.Χ. στον οικισμό Πάχης Μεγάρων. 
        Παρακαλείται το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας όπως γνωμοδοτήσει σχετικά για την 
τυχόν διατήρηση ή απομάκρυνση των ως άνω κενωθέντων περιπτέρων σύμφωνα με την 
προεκτεθείσα νομοθεσία.  
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Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο Σύμβουλος κ. Χαλόφτης Παναγιώτης διότι:  «διαφωνεί με την 
διαδικασία που αναφέρεται στην εισήγηση θεωρώντας πως θα έπρεπε το Τοπικό Συμβούλιο να 
προτείνει ενδεχόμενες θέσεις να ζητήσει την άδεια της αστυνομίας για τις θέσεις και στην 
συνέχεια να οριστικοποιήσει την απόφαση του το Συμβούλιο.  Άλλως θεωρεί ότι διαγράφεται το 
Τοπικό Συμβούλιο από μία απόφαση της Αστυνομίας». 
Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω 
εκτεθέντα και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 75  του ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 94 παρ. 6 περ. 34 του ν.3852/2010,  την εγκύκλιο 38/23463/06-06-2014, την περ. 4 της 
υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου  1ου του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε   από το άρθρο 76 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ. Α΄),  την εγκύκλιο με αρ. 50/45256/30-11-2012 του 
ΥΠΕΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006,  καθώς και το άρθρο  83 του Ν. 
3852/2010. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΞΙ  (6) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 Α) Γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, να διατηρηθούν όλα τα 
αναφερόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 7764/08-05-2017 έγγραφο του τμήματος αδειοδοτήσεων και 
ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας, κενωθέντα περίπτερα, που αναφέρεται στο 
ιστορικό της παρούσης, προκειμένου μετά από νέες δημοπρατήσεις  να δημιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας . 
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ κ. Μουσταϊρας 
Ηλίας μειοψηφεί διότι: «θεωρεί πως πρέπει τα κενωθέντα περίπτερα: α) στην πλατεία 25ης 
Μαρτίου και β) στην οδό Δ.Μπερδελή Δήμου Μεγαρέων, να καταργηθούν μιας και οι θέσεις που 
βρίσκονται αφ’ ενός δεν είναι αποδοτικές και αφ’ ετέρου δημιουργούν κυκλοφοριακά 
προβλήματα.  
       Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμ. 36/2017. 
 

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος & Δήμαρχος εισηγείται να απομακρυνθεί το κενωθέν 
περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία της 25ης Μαρτίου , επειδή η θέση αυτή, αφ’ ενός 
δεν είναι αποδοτική και αφ’ ετέρου δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα 
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού είδε τα ανωτέρω, συζήτησε & αντάλλαξε 
απόψεις και αφού είδε και τις δ/ξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/7-6-
2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
  Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο: 
Α) Να απομακρυνθεί  το κενωθέν περίπτερο που βρίσκεται στην πλατεία της 25ης 
Μαρτίου, επειδή η θέση αυτή, αφ’ ενός δεν είναι αποδοτική και αφ’ ετέρου δημιουργεί  
κυκλοφοριακά προβλήματα 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 10/2017  » 
…………………………………………… 

 
      Το  Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αριθ. 10/2017 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις Δ/ξεις  του άρθρου 75  του ν. 3463/2006, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ. 6 περ. 34 του ν.3852/2010,  την εγκύκλιο 
38/23463/06-06-2014, την περ. 4 της υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου  1ου του Ν. 
4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε   από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/14-04-2014 τ. Α΄),  την εγκύκλιο με αρ. 50/45256/30-11-2012 του ΥΠΕΣ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006,  καθώς και το άρθρο  83 του Ν. 
3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

          Α) Εγκρίνει την απομάκρυνση του κενωθέντος περίπτερου που βρίσκεται 
στην πλατεία της 25ης Μαρτίου, επειδή η θέση αυτή, αφ’ ενός δεν είναι αποδοτική 
και αφ’ ετέρου δημιουργεί  κυκλοφοριακά προβλήματα, σύμφωνα υπ’ αριθ. 
10/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «περί διατήρησης ή 
απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων», 
όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 
 
        Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 150/2017. 
………………………………………………………………………………….…….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της  Παπανίκος Δημήτριος Δρένης Αθανάσιος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


