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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/19-9-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 
 

Αριθ.αποφ. 243/2017 
Περί παραχώρησης των κενωθέντων περιπτέρων 

της Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων                 
του Δήμου Μεγαρέων. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 
2017 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 15220/15-9-2017 
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 25 ήτοι: 
 

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

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 241/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 243/2017 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι  κ.κ. Παπαπανούσης Νικόλαος  και Μαρινάκης Ιωάννης. 

………………………………………………………………………………………….. 
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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 το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 12529/27-7-2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου, με το 
οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:  

Στο σημείο αυτό προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  κ.κ. Παπαπανούσης 
Νικόλαος  και Μαρινάκης Ιωάννης. 

 
ΘΕΜΑ: «Περί παραχώρησης των κενωθέντων περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας 

Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων». 
    Έχοντας υπόψη :  
α. Το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014  
β. Τη με αρ. 38/ 2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών.  
γ. Την με αρ. 150/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διατήρησης ή απομάκρυνσης 
κενωθέντων περιπτέρων 
δ. Την με αρ. 250/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τέλους χρήσης 
οδών πλατειών κ.λ.τ. για το έτος 2017 
ε.  Την με αρ. 251/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού ετήσιου τέλους για 
τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή (κουβούκλιο) για το έτος 2017. 
 
   Στις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014 προβλέπεται ότι η διάθεση των 
καθορισμένων θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων από το δημοτικό συμβούλιο γίνεται ως 
ακολούθως: 
   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. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 
38/23463/06.06.2014). 
Α. Παραχώρηση θέσεων σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς 
δημοπρασία 
   Με την περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος 
Α’), προβλέπεται η παραχώρηση του 30% των θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται 
κατόπιν δημόσιας κλήρωσης (επί του συνόλου των καθοριζομένων θέσεων στο δήμο), με 
την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον 
πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, περί μη ύπαρξης οφειλών, στις 
εξής κατηγορίες:  
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 μισό της μονάδας και άνω.  
   Το τέλος καθορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο και εισπράττεται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως εκάστοτε ισχύουν.  
  Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 50/45256/30.11.2012 επισημαίνεται ότι οι παραπάνω θέσεις 
παραχωρούνται βάσει εισοδηματικών και μόνον κριτηρίων και εφόσον πληρούται η 
προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006. 
Για την παραχώρηση του δικαιώματος αυτού, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Εκδίδεται προκήρυξη από το Δήμο στην οποία ορίζονται ιδίως οι θέσεις, και το 
ύψος του ετήσιου τέλους και 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. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014) 
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2.Υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους, συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατά περίπτωση ( 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. 
        3. Καταρτίζεται πίνακας με τους υποψήφιους δικαιούχους. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 
38/23463/06.06.2014) 
        4. Κληρώνονται τα περίπτερα ανά δικαιούχο με δημόσια κλήρωση που γίνεται σε 
τόπο και χρόνο που ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία μπορούν να 
παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη 
είναι μόνον εισοδηματικό, στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος μόνον οι υποψήφιοι δικαιούχοι 
με το ισόποσο 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. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014) 

5. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων 
γίνεται με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών 
προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ,Π.Δ. 270/81), αποκλεισμένης της 
δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.  

6. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης 
του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. 
Β. Παραχώρηση θέσεων με δημοπρασία 
   Με την περίπτ.5 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου  του Ν.4093/12, όπως  
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος 
Α’), προβλέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των 
περιπτέρων με δημοπρασία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών 
προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων), αποκλεισμένης  της δυνατότητας απευθείας 
παραχώρησης αυτών. 
   Η διακήρυξη, πέραν των οριζόμενων στις ανωτέρω διατάξεις, υποχρεωτικά περιλαμβάνει και 
τους εξής όρους : 
α) Απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του 
Ν.4093/12 (περίπτωση εκμίσθωσης λόγω γήρατος ή αναπηρίας άνω του 67%). 
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. 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 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, η οικονομική επιτροπή 
λαμβάνει 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. 
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   Το συμφωνητικό που συντάσσεται για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης 
περιπτέρου, δεν αποτελεί συμφωνητικό εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακίνητου και 
συνεπώς δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή της δήλωσης 
πληροφοριακών στοιχείων εκμίσθωσης ακίνητης περιουσίας. (ΠΟΛ 1230/14.10.2015) 
   Κατόπιν των παραπάνω και σε συνέχεια της υπ΄αρ. 150/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων, περί έγκρισης της υπ΄αρ. 10/2017 απόφασης Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, στην Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων τα  κενωθέντα περίπτερα  είναι :  
 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 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  
   παρακαλείται  το Δημοτικό Συμβούλιο όπως: 
1ον Προβεί σε κλήρωση για να προσδιορισθεί η μία (1) θέση περιπτέρου (30% των 
καθοριζομένων θέσεων (γ) σχετικό)  που θα παραχωρηθεί απευθείας σε δικαιούχο της παρ. 4 
του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014 
2ον   Εγκρίνει την  διενέργεια  πλειοδοτικής  Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 70% των 
καθοριζομένων θέσεων ήτοι των άλλων δύο θέσεων , οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από 
την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 και του Π.Δ 270/81                                                       
3ον  Καθορίσει το χρόνο παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης της κάθε θέσης 

4ον Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία περαιτέρω 
ενέργειες (έκδοση προκήρυξης κλπ)  

 
Διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των τριών (3) κενωθέντων περιπτέρων και 

κληρώθηκε η θέση  που βρίσκεται Στη συμβολή των οδών Σπ. Καραγιώργου & 
Ρήγα Φεραίου του Δήμου μας. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγείται όπως ο χρόνος παραχώρησης του 
δικαιώματος χρήσης του ανωτέρω κληρωθέντος περιπτέρου θα είναι δέκα (10) έτη.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και 
αντάλλαξε απόψεις. 
        Αφού είδε και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Εγκρίνει την παραχώρηση της θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην 
συμβολή των οδών Σπ. Καραγιώργου & Ρήγα Φεραίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) 
ετών, απευθείας σε δικαιούχο της παρ. 4 του άρθρ. 76 του Ν. 4257/14. 
 
         Β) Εγκρίνει όπως η  εκμίσθωση των δύο θέσεων ήτοι:  

1. Στην οδό 28ης Οκτωβρίου αρ. 148 της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων                 
του Δήμου Μεγαρέων και  

2. Στην Κινέτα στον Κ.Χ. 256 της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων                 
Δήμου Μεγαρέων 

εκτελεσθεί με δημοπρασία, με όρους που θα συντάξει η  Οικονομική Επιτροπή,             
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Π.Δ 
270/81.                                                       
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Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

                    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 243/2017.     
…………………………………………………………………………………….…….      
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 Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Σταμούλης Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος 
Η Γραμματέας Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Γρίβα Παναγιώτα Καράμπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Παπανίκος Δημήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Δρένης Αθανάσιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


