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Δ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Ρ Ε Ω Ν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
         ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
  
 Εκ  του υπ’ αριθ. 3/20-2-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Σ/λίου 
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 

 
Αριθ. Αποφ.: 17/2018 

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Μεγαρέων  για  απομάκρυνση 

κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην 
πλατεία Αγίου Ιωάννη Γαλιλαίου, στα Μέγαρα 

του Δήμου Μεγαρέων. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 20 Φεβρουαρίου 
2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 21:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 3264/16-2-2018 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 
Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 9 ήτοι: 
 

Παρόντες Σ/λοι 
1. Μουσταϊρας Ηλίας,  Πρόεδρος 
2. Στρατιώτης Δημήτριος 
3. Δήμου Βενετία 
4. Αντωνίου Αναστασία  
5. Χαλόφτης Παναγιώτης 
6. Αιγινίτης Σπυρίδων 
7. Φυλακτός Δημήτριος 
8. Τσουρουφλή Δέσποινα 
9. Βόρδος Δημήτρης 

    Απόντες Σ/λοι 
 

Τοπάλη Δήμητρα 
Μακρυγιάννης Κων/νος 

 

 
Ο κ. Πρόεδρος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος κ. Σταμούλης Γρηγόριος, η 
Αντιδήμαρχος κα Ρήγα Ελένη και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κολάτας Ιωάννης. 

Το Συμβούλιο ομοφώνως αποφάσισε όπως το 4ο θέμα της ημερησίας 
Δ/ξεως να συζητηθεί ως 1ο . 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέμα της ημερησίας Διατάξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειμένου και  θέτει υπ’ όψη των μελών του Σ/λίου  το υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 3193/15-2-2018 έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου μας, με θέμα: «Περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος 
περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Μεγαρέων του Δήμου Μεγαρέων» το 
οποίο έ χει ως εξής: 
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  «Με την περίπτωση 34 της παρ. 6 του άρθρου 94 του Ν.3852/10 οι 
διαδικασίες για την χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιήλθαν στους Δήμους.  
 Στην με αριθμό πρωτ. 74894/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κ΄ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επισημαίνεται ότι 
στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της εκμετάλλευσης του 
περιπτέρου ( αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετ. κ.λ.π.). 
  Με το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 αντικαταστάθηκε η υποπαράγραφος ΣΤ2 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 και καθορίζονται οι διαδικασίες χωροθέτησης 
και παραχώρησης των περιπτέρων.  
 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:  
 «. 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, τεκμαίρετε 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 με αριθμό 38/23463/06.06.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών 
επισημαίνεται ότι:  
 «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».  
 Με τη με αρ.πρωτ. 26950/23-12-1986 Απόφαση του Νομάρχη Δ.Αττικής 
παραχωρήθηκε η άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου στη θέση πλατεία Αγίου Ιωάννη 
Γαλιλαίου του Δήμου Μεγαρέων, στην Μαρία Μαγγανά του Ευκλείδη .  
 Με το με αρ.πρωτ. 2939/12-02-2018 έγγραφο γνωστοποιήθηκε ο θάνατος 
της  κατόχου της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου και ότι δεν υπάρχει στην 
οικογένεια άτομο για περαιτέρω μεταβίβαση της άδειας .   
  Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα παρακαλείται το Συμβούλιο Δημοτικής 
Κοινότητας όπως γνωμοδοτήσει σχετικά για την τυχόν διατήρηση ή απομάκρυνση 
του ως άνω κενωθέντος περιπτέρου».  
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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 94 παρ. 6 περ. 34 του ν.3852/2010, το 
άρθρο 76 του Ν. 4257/14, την περίπτ. 3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου 
του Ν.4093/12 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14  καθώς 
και το άρθρο  83 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 Α) Γνωμοδοτεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, την 
απομάκρυνση του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αγίου 
Ιωάννη Γαλιλαίου, στα Μέγαρα του Δήμου Μεγαρέων, λόγω θανάτου της κατόχου 
της άδειας εκμετάλλευσης του περιπτέρου κας Μαρίας Μαγγανά του Ευκλείδη και  
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθ. Πρωτ. 3193/15-2-2018 έγγραφο του 
Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας,  στο ιστορικό της παρούσης. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 17/2018. 
……………………………………………………………………………….………….       
 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Μουσταΐρας Ηλίας 
 

 

Οι Σ/λοι 
1. Στρατιώτης Δημήτριος 
2. Δήμου Βενετία 
3. Αντωνίου Αναστασία  
4. Χαλόφτης Παναγιώτης 
5. Αιγινίτης Σπυρίδων 
6. Φυλακτός Δημήτριος 
7. Τσουρουφλή Δέσποινα 
8. Βόρδος Δημήτρης 

                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Μέγαρα…………………. 
Ο Πρόεδρος του Σ/λίου  

Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων. 
 
 
 

Ηλίας Γ. Μουσταΐρας  
 


