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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 166/2015
ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση κενών και νέων θέσεων περιπτέρων του Δήμου Στυλίδας στα πλαίσια
εφαρμογής του Άρθρου 76, υποπαράγραφος ΣΤ2, παράγραφος 3, του Νόμου 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. τ.
Α.’ 93/14-04-2014).
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015
και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την
αρίθμ. 8009 – 15/7/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα
σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών
ήταν παρόντα τα 19 μέλη του ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
5) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11) ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13) ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
14) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
17) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
18) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
19) ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3) ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
5) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8) ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και δεν παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Γιαννακοπούλου Σωτηρία, υπάλληλος του Δήμου,
για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χριστοδούλου
Κων/νο, ο οποίος ανακοίνωσε στο σώμα γραπτή εισήγηση και είπε τα εξής:
Επί του θέματος αυτού η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ.: 10/2015 (Αρ.
Πρακτικού: 7) απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη Απόφασης
χωροθέτησης περιπτέρων Δήμου Στυλίδας, στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4257/2014 (Φ.Ε.Κ.
τ. Α.’ 93/14-04-2014), Άρθρο 76, παράγραφος 3, σύμφωνα με την από 15-4-2015 εισήγηση του
τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας, η οποία έχει ως εξής:
Στο Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’ 93/14-04-2014), Άρθρο 76, παράγραφος 3, αναφέρονται,
περιέχονται διατάξεις που αφορούν στη χωροθέτηση και αδειοδότηση περιπτέρων. Ειδικότερα, στο
Άρθρο 76, παράγραφος 3, αναφέρεται ότι:
«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 κυκλοφοράς των 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 αιτήματος του Δήμου και παρερχόμενης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική
γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφαλείας.
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις που αφορούν 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.
Το 30% των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης,
παραχωρούνται με την καταβολή του τέλους, 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) σε 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.
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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.
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, αποκλεισμένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών.
Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών
επιτρέπεται μόνον άπαξ και για χρονικό διάστημα 10 ετών: α) στον/η σύζυγο του αποθανόντος
δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία των Α.με.Α με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω.
Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι αυτών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον
κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, πέραν
του προαναφερθέντος, εφαρμόζονται οι ίδιες ως άνω διατάξεις από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού. Τον δικαιούχο μπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, τα στοιχεία των
οποίων αναγράφονται στην πράξη παραχώρησης. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μισθώματα
και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων, καθώς και κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός
κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει,
καταβάλλονται στους οικείους Ο.Τ.Α., μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Σε υφιστάμενες, κατά τη
δημοσίευση του παρόντος άδειες κατά ιδανικά μερίδια, εφόσον παύσει να υφίσταται δικαιούχος
μεριδίου, κατόπιν αιτήσεως των λοιπών, παραχωρείται σε αυτούς το ανωτέρω απομένον μερίδιο.
Όσοι κατέστησαν δικαιούχοι λόγω διαδοχής πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012 (Α΄
222) και δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία μεταβίβασης της άδειας εκμετάλλευσης
περιπτέρου, αυτή ολοκληρώνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και κάποιες βασικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να
τηρούνται για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια οδηγών, πεζών, ποδηλατών, η ανεμπόδιστη πρόσβαση
και κυκλοφορία ΑμεΑ καθώς επίσης και η ανάδειξη και προστασία παραδοσιακών κτηρίων, η
προστασία της εμπορικότητας καταστημάτων κλπ,, χωροθετούνται τα περίπτερα με βάση τα εξής
κριτήρια:
α) Η χωροθέτηση περιπτέρων σε πεζοδρόμια να αφήνει ελεύθερο χώρο τουλάχιστον τρία (3) μέτρα.
β) Να δοθεί προτεραιότητα στην τοποθέτηση περιπτέρων στις παρυφές μεγάλων ενιαίων
κοινόχρηστων χώρων, όπως πλατείες κλπ.
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γ) Η τοποθέτηση των περιπτέρων να μην προκαλεί κανένα εμπόδιο στην κυκλοφορία.
δ) Να μην τοποθετούνται περίπτερα μπροστά σε παραδοσιακά κτήρια.
ε) Ο καθορισμός των χώρων τοποθέτησης των περιπτέρων να μην δημιουργεί γενικότερες
αντιδράσεις.
Αφού εξετάστηκαν οι θέσεις των υφιστάμενων περιπτέρων καθώς και τη δυνατότητα
εγκατάστασης περιπτέρων σε νέες θέσεις, με τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω και οι οποίες
θεωρήθηκαν κατάλληλες για τη χωροθέτηση των περιπτέρων και την ανάπτυξη της εμπορικής τους
δραστηριότητας εν συνεχεία, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και κατόπιν επιτόπιας
αυτοψίας, οι θέσεις αποτυπώθηκαν σε σχεδιαγράμματα στα οποία απεικονίζεται και ο περιβάλλων
κοινόχρηστος χώρος. Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, διαπιστώθηκε ότι δύο (2) κενωθείσες θέσεις
από τις αρχικά προταθείσες θέσεις, δεν πληρούσαν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με
την νομοθεσία. Κατόπιν αυτών, ο νέος χάρτης των περιπτέρων του Δήμου Στυλίδας, περιλαμβάνει
εννέα (9) θέσεις (νέες) και απομένουν συνολικά πέντε (5) θέσεις, (αποκλείονται οι κάτωθι: 1) Νέα
θέση στην τ.κ.: Ραχών, στην νοτιοδυτική πλευρά της κεντρικής πλατείας του χωριού, ή, στην
πλατεία Χρυσοστόμου Φλώρου επί της οδού Παραλίας Ραχών – Άνω Ράχες, πλησίον της στάσης
του υπεραστικού λεωφορείου και 2) της κενωθείσας θέσης της θανούσης Καρβούνη ή Καρβούση
Μαρίας & Θωμαΐδας που βρίσκεται στην κεντρική οδό Πελασγίας, μετά τα υπ’ αριθ. πρωτ.:
1016/49/378-α/24-11-2014 έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας και 1016/49/378-δ-α/06-03-2015) 3) οι
προτεινόμενες νέες θέσεις στις τοπικές κοινότητες Γλύφας, έμπροσθεν και δεξιά του
Λιμεναρχείου, στον υπάρχον πίνακα ανακοινώσεων της τοπικής κοινότητας και 4) Πελασγίας,
έναντι των οικιών «Ευαγγελοπούλου», δίπλα στον τηλεφωνικό θάλαμο του Ο.Τ.Ε., διότι σύμφωνα
με το Φ.Ε.Κ. τ. Β’/578/09-04-2015, ΔΕΝ επιτρέπονται κατασκευές σε χώρο αιγιαλού και
παραλίας).
και οι οποίες είναι οι εξής:
A) (Θέσεις που χωροθετούνται και θα προκηρυχθούν, για τη χορήγηση νέων αδειών
εκμετάλλευσης περιπτέρων, (κενωθέντα περίπτερα και νέες θέσεις) σύμφωνα με το Ν.
4257/2014, Άρθρο 76).
Α/Α

Θέσεις Περιπτέρων

Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Στοιχεία Ενοικιαστή

1

*
Φαλάρων
15,
Προτεινόμενη
ακριβής
θέση
μετατόπισης,
κενωθέντος περιπτέρου,
της θανούσης Τρίγκα
Φωτεινής, σύμφωνα με τo
υπ’ αριθ.: 33/24-03-2015
έγγραφο του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας
Στυλίδας, μετά το υπ’
αριθ. πρωτ.: 1016/49/378στ-α/04-03-2015 έγγραφο
του Α.Τ. Στυλίδας και το
υπ’
αριθ.
πρωτ.:
1016/49/378-θ-α/07-042015 νεότερο έγγραφο
του Α.Τ. Στυλίδας, η
περιοχή των εργατικών
κατοικιών Στυλίδας.

Τρίγκα Φωτεινή
(κενωθέν περίπτερο –
απεβίωσε η
ιδιοκτήτρια)

Νέα άδεια μετά τις υπ’ αριθ. : α) 04/2015
(πρακτικό υπ’ αριθ.: 1/2015), νεότερη
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δ.Κ.:
Στυλίδας, μετά το υπ’ αριθ. πρωτ.:
1016/49/378-α/24-11-2014 έγγραφο του
Α.Τ. Στυλίδας και το υπ’ αριθ. πρωτ.:
1016/49/378-στ-α/04-03-2015,
το υπ’
αριθ..:33/24-03-2015 νεότερο έγγραφο του
Συμβουλίου της Δ.Κ.: Στυλίδας και τη
σύμφωνη γνώμη του Α.Τ. Στυλίδας με το
νεότερο υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-θα/07-04-2015 έγγραφό του.
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* Κεντρική πλατεία Τ.Κ.
Πελασγίας

Κωνσταντίνου
Βασιλική (κενωθέν
περίπτερο –
απεβίωσε η
ιδιοκτήτρια)

1) Να διατηρηθεί η υπάρχουσα θέση
σύμφωνα: α) με την υπ’ αριθ.: 9/2014
(πρακτικό υπ’ αριθ.: 3/2014) και β) με την
υπ’ αριθ.: 18/2014 (πρακτικό υπ’ αριθ.:
5/2014) νεότερη γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Τ.Κ.: Πελασγίας, μετά το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/24-11-2014
έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας, διότι σύμφωνα
με την υπ’ αριθ.: 18/2014 γνωμοδότηση του
συμβουλίου της Τ.Κ.: Πελασγίας, α) δεν
υπάρχει άλλος κατάλληλος χώρος για την
εγκατάστασή του και β) το περίπτερο
βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και
πενήντα (50) χρόνια χωρίς ποτέ να έχει
δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα.
2) Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.: 18/2014
(πρακτικό υπ’ αριθ.: 5/2014)
νεότερη
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τ.Κ.:
Πελασγίας, στην περίπτωση που η
Απόφαση του Α.Τ. Στυλίδας είναι
αμετάκλητη, το εν λόγω περίπτερο της
θανούσης πρώην δικαιούχου Κωνσταντίνου
Βασιλικής που βρίσκεται στην Κεντρική
Πλατεία Πελασγίας, να μετατοπιστεί στην
μεγάλη κεντρική πλατεία δίπλα στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τ.Κ.: Πελασγίας και
3) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.:146/0701-2015 έγγραφό μας προς Α.Τ. Στυλίδας
και το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-β-α/0403-2015 έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας που
εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του,
σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 146/0701-2015
έγγραφό
μας,
δηλαδή
μετατοπίζεται στην μεγάλη κεντρική
πλατεία δίπλα στον πίνακα ανακοινώσεων
της Τ.Κ.: Πελασγίας .
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* Κεντρική οδός Τ.Κ.:
Πελασγίας

Καρβούνη ή
Καρβούση Μαρία &
Θωμαΐδα (κενωθέν
περίπτερο -απεβίωσε
η ιδιοκτήτρια)

Να διατηρηθεί η υπάρχουσα θέση
σύμφωνα: α) με την υπ’ αριθ.: 9/2014
(πρακτικό υπ’ αριθ.: 3/2014) και β) με την
υπ’ αριθ.: 18/2014 (πρακτικό υπ’ αριθ.:
5/2014) νεότερη γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Τ.Κ.: Πελασγίας, μετά το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/24-11-2014
έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας, διότι σύμφωνα
με την υπ’ αριθ.: 18/2014 γνωμοδότηση του
συμβουλίου της Τ.Κ.: Πελασγίας, α) δεν
υπάρχει άλλος κατάλληλος χώρος για την
εγκατάστασή του και β) το περίπτερο
βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο εδώ και
πενήντα (50) χρόνια χωρίς ποτέ να έχει
δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα.
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Παραλία Πελασγίας
(Προτεινόμενη θέση στην
παραλία της Τοπικής
Κοινότητας Πελασγίας
έναντι των οικιών
Ευαγγελοπούλου δίπλα
στον τηλεφωνικό θάλαμο
του Ο.Τ.Ε.)

Κανείς ιδιοκτήτης

Νέα άδεια μετά τις υπ’ αριθ. : α) 9/2014
(πρακτικό υπ’ αριθ.: 3/2014) και β) 17/2014
(πρακτικό υπ’ αριθ.: 5/2014) νεότερη
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Τ.Κ.:
Πελασγίας, μετά το υπ’ αριθ. πρωτ.:
1016/49/378-α/24-11-2014 έγγραφο του
Α.Τ. Στυλίδας και το υπ’ αριθ. πρωτ.:146/0701-2015 έγγραφό μας προς Α.Τ. Στυλίδας
και το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-β-α/0403-2015 έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας που
εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του,
σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 146/0701-2015 έγγραφό μας.
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Κεντρική πλατεία Τ.Κ.
Καραβομύλου (εντός της
κεντρικής πλατείας
Καραβομύλου και
συγκεκριμένα στην δεξιά
πλευρά της κεντρικής
εισόδου της πλατείας, η
οποία βλέπει στην ΠΕΟ
Λαμίας – Βόλου)

Κανείς ιδιοκτήτης

Νέα άδεια μετά το υπ’ αριθ. πρωτ.: 98/0210-2014 έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ.:
Καραβομύλου και το υπ’ αριθ. πρωτ.::
121/15-12-2014 νεότερο έγγραφο του
Προέδρου της Τ.Κ.: Καραβομύλου, μετά το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/24-11-2014
έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας και το υπ’ αριθ.
πρωτ.: 1016/49/378-θ/12-02-2015 έγγραφο
του Α.Τ. Στυλίδας, εκφράζει τη σύμφωνη
γνώμη του, μετά το υπ’ αριθ. πρωτ.:
17124/16-12-2014 έγγραφό μας και το υπ’
αριθ. πρωτ.:121/15-12-2015 έγγραφο του
Προέδρου της Τ.Κ.: Καραβομύλου.
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Παραλία Ραχών (ΠΕΟ
Στυλίδας – Βόλου)

Παπαηρακλή Ελένη
(κενωθέν περίπτερο απεβίωσε η
ιδιοκτήτρια)

Δεν υπάρχει (παραμένει κλειστό). Σύμφωνη
γνώμη Α.Τ. Στυλίδας με το υπ’ αριθ. πρωτ.:
1016/49/378-α/24-11-2014 έγγραφο του
Α.Τ. Στυλίδας.
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Τ.Κ. Ραχών (πλατεία
χωριού Ραχών), είτε: α)
Στη νοτιοδυτική πλευρά
Κεντρικής πλατείας του
χωριού και β) Στην πλατεία
Χρυσόστομου Φλώρου επί
της οδού Παραλίας Ραχών
– Άνω Ράχες, πλησίον
στάσης του υπεραστικού
λεωφορείου.

Κανείς ιδιοκτήτης

Νέα άδεια μετά την υπ’ αριθ. 7/2014
(πρακτικό υπ’ αριθ.:3/2014) γνωμοδότηση
του Συμβουλίου της Τ.Κ.: Ραχών και το υπ’
αριθ. πρωτ.: 44/13-01-2015 νεότερο
έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ.: Ραχών,
μετά το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/2411-2014 έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας. Με το
υπ’ αριθ. πρωτ.: 370/14-01-2015 νεότερο
έγγραφό μας, προς το Α.Τ. Στυλίδας,
γνωμοδότησε αρνητικά με το υπ’ αριθ.
πρωτ.:
1016/49/378-δ-α/06-03-2015
έγγραφό
του
και
επομένως
δεν
χωροθετείται ούτε προκηρύσεται η εν
λόγω θέση, Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’
93/14-04-2014), Άρθρο 76, παράγραφος 3,
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Πλατεία Άνω ή Κάτω
Σπαρτιάς Είτε: α) Στην
βόρεια γωνία της πλατείας
της Άνω Σπαρτιάς, έναντι
οικείας κου Πανάγου
Αθανάσιου του Νικολάου
και β) Στην βορειανατολική
γωνία της πλατείας της

Κανείς ιδιοκτήτης

Νέα άδεια μετά από την υπ’ αριθ.: 2/2014
(πρακτικό υπ’ αριθ.: 2/2014) γνωμοδότηση
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Σπαρτιάς και το υπ’ αριθ. πρωτ.: Νέα άδεια
μετά το υπ’ αριθ. πρωτ.: 02/13-01-2015
νεότερο έγγραφο του Προέδρου της Τ.Κ.:
Σπαρτιάς, μετά το υπ’ αριθ. πρωτ.:
1016/49/378-α/24-11-2014 έγγραφο του
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Νέας Σπαρτιάς, έναντι
Κοινοτικού Γραφείου.
9

Τ.Κ. Γλύφας (κοντά στο
Λιμεναρχείο) Το σημείο
έμπροσθεν και δεξιά του
Λιμεναρχείου στον
υπάρχον πίνακα
ανακοινώσεων του χωριού.

Α.Τ. Στυλίδας και το υπ’ αριθ. πρωτ.:
1016/49/378-γ-α/11-03-2015 έγγραφο του
Α.Τ. που εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του.
Κανείς ιδιοκτήτης

Νέα άδεια μετά από το υπ’ αριθ.: 165/2110-2014 έγγραφο του Προέδρου, της
Τοπικής Κοινότητας Γλύφας και το υπ’ αριθ.
πρωτ.: 168/19-01-2015 έγγραφο του
Προέδρου της Τ.Κ.: Γλύφας, μετά το υπ’
αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/24-11-2014
έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας και το υπ’ αριθ.
πρωτ.:
1016/49/378-ε-α/04-03-2015
έγγραφο του Α.Τ. Στυλίδας, που εκφράζει
τη σύμφωνη γνώμη του, μετά το υπ’ αριθ.
πρωτ.: 813/27-01-2015 έγγραφό μας και το
υπ’ αριθ. πρωτ.:168/19-01-2015 έγγραφο
του Προέδρου της Τ.Κ.: Γλύφας.

Από τις θέσεις που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και οι οποίες απεικονίζονται στα
συνημμένα σχεδιαγράμματα, οι προτεινόμενες θέσεις είναι καινούργιες ενώ άλλες ήταν κενωθείσες
και μετατοπίζονται για λόγους ασφαλείας κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
Με τα υπ’ αριθ.: 14616/21-10-2014, 17124/16-12-2014, 146/07-01-2015, 324/13-01-2015,
370/14-01-2015, 813/27-01-2015, 1257/06-02-2015, έγγραφά μας, τα σχεδιαγράμματα και οι
γνωμοδοτήσεις των προέδρων, διαβιβάστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας, προκειμένου να
διατυπωθεί η γνώμη της υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το Αστυνομικό Τμήμα
Στυλίδας με τα υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/24-11-2014, 1016/49/378-θ/12-02-2015,
1016/49/378-ε-α/04-03-2015,
1016/49/378-β-α/04-03-2015,
1016/49/378-θ-α/07-04-2015,
1016/49/378-γ-α/11-03-2015, έγγραφά του, μας ενημέρωσε ότι κατόπιν αυτοψίας συνηγορεί στην
προτεινόμενη χωροθέτηση των περιπτέρων εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών
και οχημάτων.
Υφιστάμενα περίπτερα που δεν βρίσκονται στις ανωτέρω περιγραφόμενες θέσεις, θα
συνεχίσουν να λειτουργούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 10 του Ν.
4257/2014 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’ 93/14-04-2014).
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να Αποφασίσει για αλλαγή των θέσεων των
περιπτέρων, όταν λόγοι κυκλοφορίας, ασφάλειας, εκτέλεσης έργων κλπ, το επιτάσσουν.
Από τις ανωτέρω θέσεις η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΕΝ ενέκρινε τη χωροθέτηση και
μετατόπιση της μίας κενωθείσας θέσης της θανούσης Κωνσταντίνου Βασιλικής, στην μεγάλη
κεντρική πλατεία δίπλα στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ.: Πελασγίας.
Λόγω του υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/24-11-2014, εγγράφου του Α.Τ. Στυλίδας που
εξέφρασε αρνητική γνώμη σχετικά με την αρχική χωροθέτηση του εν λόγω περιπτέρου, έπρεπε να
προταθεί νέα θέση σύμφωνα με το Άρθρο 76, παράγραφος 3 του Ν. 4257/2014. Στη συνέχεια με
το υπ’ αριθ. πρωτ..: 1016/49/378-β-α/04-03-2015 έγγραφό του, το Α.Τ. Στυλίδας, εξέφρασε τη
σύμφωνη γνώμη του για τη νέα θέση, στην μεγάλη κεντρική πλατεία δίπλα στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τ.Κ.: Πελασγίας.
Την νέα θέση του κενωθέντος περιπτέρου της θανούσης Κωνσταντίνου Βασιλικής, στην
μεγάλη κεντρική πλατεία δίπλα στον πίνακα ανακοινώσεων της Τ.Κ.: Πελασγίας, στην περίπτωση
που η γνώμη του Α.Τ. Στυλίδας ήταν αμετάκλητη, πρότεινε με την υπ’ αριθ.: 18/2014 (πρακτικό
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υπ’ αριθ.: 5/2014) νεότερη γνωμοδότησή του, το Συμβούλιο της Τ.Κ.: Πελασγίας, (Άρθρο 76,
παράγραφος 3 του Ν. 4257/2014).
Επίσης, από τις ανωτέρω θέσεις, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΕΝ ενέκρινε, τις
προτεινόμενες νέες θέσεις στις τοπικές κοινότητες Γλύφας, έμπροσθεν και δεξιά του
Λιμεναρχείου, τη θέση έναντι των οικιών «Ευαγγελοπούλου», δίπλα στον τηλεφωνικό θάλαμο
του Ο.Τ.Ε., διότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. τ. Β’/578/09-04-2015, ΔΕΝ επιτρέπονται κατασκευές σε
χώρο αιγιαλού και παραλίας, την κενωθείσα θέση στον υπάρχον πίνακα ανακοινώσεων της
τοπικής κοινότητας και Πελασγίας και τη νέα θέση στην Τ.Κ. Ραχών (πλατεία χωριού Ραχών), το
Α.Τ. Στυλίδας, γνωμοδότησε αρνητικά με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-δ-α/06-03-2015
έγγραφό του και επομένως δεν χωροθετείται ούτε προκηρύσεται η εν λόγω θέση, Ν. 4257/2014
(Φ.Ε.Κ. τ. Α.’ 93/14-04-2014), Άρθρο 76, παράγραφος 3.
Κατόπιν αυτών
Καλείται το Δ.Σ. του Δήμου Στυλίδας, να γνωμοδοτήσει σχετικά με:
α) την έγκριση ή μη της χωροθέτησης των ανωτέρω πέντε (5) θέσεων (Από τις ανωτέρω
θέσεις η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΔΕΝ ενέκρινε τη μετατόπιση της μίας κενωθείσας θέσης της
θανούσης Κωνσταντίνου Βασιλικής, στην μεγάλη κεντρική πλατεία δίπλα στον πίνακα
ανακοινώσεων της Τ.Κ.: Πελασγίας), περιπτέρων για το Δήμο Στυλίδας (πίνακας Α), εκτός των
τεσσάρων (4) θέσεων (τριών (3) νέων και μίας (1) κενωθείσας) στις τοπικές κοινότητες Γλύφας,
έμπροσθεν και δεξιά του Λιμεναρχείου, στον υπάρχον πίνακα ανακοινώσεων, της τοπικής
κοινότητας και Πελασγίας, έναντι των οικιών «Ευαγγελοπούλου», δίπλα στον τηλεφωνικό
θάλαμο του Ο.Τ.Ε., διότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. τ. Β’/578/09-04-2015, ΔΕΝ επιτρέπονται
κατασκευές σε χώρο αιγιαλού και παραλίας, της τοπικής κοινότητας Ραχών, είτε: α) Στη
νοτιοδυτική πλευρά Κεντρικής πλατείας του χωριού και β) Στην πλατεία Χρυσόστομου Φλώρου
επί της οδού Παραλίας Ραχών – Άνω Ράχες, πλησίον στάσης του υπεραστικού λεωφορείου, διότι
με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-δ-α/06-03-2015, έγγραφό του, το Α.Τ. Στυλίδας, γνωμοδότησε
αρνητικά και της κενωθείσας θέσης στην τ.κ.: Πελασγίας, της θανούσης Καρβούνη ή Καρβούση
Μαρία & Θωμαΐδα, διότι με το υπ’ αριθ. πρωτ.: 1016/49/378-α/24-11-2014 έγγραφο του Α.Τ.
Στυλίδας, το Α.Τ. Στυλίδας, γνωμοδότησε αρνητικά, ως προς την υπάρχουσα θέση, χωρίς να
προταθεί νέα θέση χωροθέτησης από το Συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Πελασγίας, καθώς και
την έγκριση αυτών που θα προκύψουν, σύμφωνα με το Νόμο 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’ 93/14-042014), Άρθρο 76, παράγραφος 7 και 10: «Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ.
Περαιτέρω μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνον άπαξ για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών: α)
στον /στην σύζυγο του αποθανόντος δικαιούχου ή β) στα ενήλικα τέκνα αυτού, εφόσον ανήκουν
στην κατηγορία των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω».
β) τη διεξαγωγή κλήρωσης (πίνακας Α) από το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του
30% των θέσεων (1 περίπτερο) τα οποία θα παραχωρούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες,
πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου, ενώ τα υπόλοιπα (3 ή 4 περίπτερα) θα παραχωρούνται με
δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση
δημοτικών ακινήτων (Π.Δ. 270/81).
Επί της παραπάνω εισήγησης έχουν εκφέρει θετική γνώμη τα Συμβούλια της Δημοτικής
Κοινότητας Στυλίδας και της Τοπικής Κοινότητας Πελασγίας, καραβομύλου, Ραχών, Σπαρτιάς,
Γλύφας με τις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις τους αντίστοιχα καθώς και η Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Στυλίδας, και το Α.Τ. Στυλίδας.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική
συζήτηση και τη διεξαγωγή σχετικής κλήρωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 76, υποπαράγραφος ΣΤ2, παράγραφος 3, του Νόμου 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’
93/14-04-2014), της αρ. πρωτ.: 23463/6-6-2014, εγκύκλιος 38 του ΥΠΕΣ, του Ν. υπ’ αριθ.: 4325/τ. Α.’
47/11-05-2015, Άρθρο 27, παρ. 2 και της αρ. πρωτ.: 18990/4-6-2015, εγκύκλιος 16, του ΥΠΕΣ,
Α)

Εγκρίνει τη χωροθέτηση των παρακάτω τεσσάρων (4) περιπτέρων:
1. Στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Στυλίδας, ιδιοκτησίας Τρίγκα Φωτεινής (κενωθέν
περίπτερο – απεβίωσε η ιδιοκτήτρια).
2. Στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Καραβομύλου (εντός της κεντρικής πλατείας Καραβομύλου
και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά της κεντρικής εισόδου της πλατείας, η οποία βλέπει
στην ΠΕΟ Λαμίας – Βόλου), νέα θέση περιπτέρου.
3. Στην παραλία Ραχών (ΠΕΟ Στυλίδας – Βόλου) ιδιοκτησίας Παπαηρακλή Ελένης (κενωθέν
περίπτερο – απεβίωσε η ιδιοκτήτρια).
4. Στην πλατεία Άνω ή Κάτω Σπαρτιάς (είτε (α) στη βόρεια γωνία της πλατείας της Άνω
Σπαρτιάς, έναντι οικίας κου Πανάγου Αθανασίου του Νικολάου, είτε (β) στη
βορειοανατολική γωνία της πλατείας της Νέας Σπαρτιάς, έναντι Κοινοτικού Γραφείου),
νέα θέση περιπτέρου.

Β)

Δεν εγκρίνει τη χωροθέτηση του περιπτέρου στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Πελασγίας,
ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Βασιλικής (κενωθέν περίπτερο – απεβίωσε η ιδιοκτήτρια).

Γ)

Με βάση το αποτέλεσμα της κλήρωσης, από τα παραπάνω τέσσερα (4) περίπτερα, το
περίπτερο στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Καραβομύλου (νέα θέση περιπτέρου) θα παραχωρείται
σε άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου, ενώ τα υπόλοιπα τρία (3)
περίπτερα θα παραχωρούνται με δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (Π.Δ. 270/81).

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)

Πιστό Απόσπασμα
Στυλίδα 30η Ιουλίου 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

