
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

 της 8/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε ΤΑΚΤΙΚΗ 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 8/26.05.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ματθαίου Αθανάσιος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Χριστιανού Αγγελική 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17   

4 Βορδός Χρήστος 18   

5 Λιόντας  Γεώργιος 19   

6 Ματέας Γεώργιος 20   

7 Φυλαχτός Χρήστος 21   

8 Σαράντη Μαρία 22   

9 Ζαβράκογλου Άγγελος 23   

10 Σιδέρης Νικόλαος 24   

11 Κυριάκου  Ιφιγένεια 25   

12 Κανταράς Αναστάσιος 26   

13 Παπούλιος Ιωάννης    

14 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Δέας Παύλος 

2 Γκλάβας  Γεώργιος 

3 Ζιούπου Άννα 

4 Ζούνη Στέλλα 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

7 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

8 Κοντογιώργης Δημήτριος 

9 Τσινάς Αργύριος 

10 Λαφαζάνης Βασίλειος 

11 Ξάκης Ιωάννης 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της 

Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς,  η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Μπόλματη 

Φωτεινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 
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Αριθμός θέματος : 33
ο
  Νέες άδειες περιπτέρων 

Αριθμός Απόφασης : 193  

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σιμώνης Ιωάννης, εκφώνησε το 33
ο
 θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στην Δημοτική Σύμβουλο κ. Μαρία Σαράντη, η 

οποία ανέφερε τα εξής: «Προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Πολυγύρου σε προκήρυξη – 

δημοπράτηση νέων αδειών περιπτέρων σύμφωνα με τον Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τχ 

Α), όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τχ Α) μετά από την γνώμη 

της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

απαιτείται η εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Προτάθηκαν δύο σημεία για νέες άδειες περιπτέρων και συγκεκριμένα: 

 Στην κεντρική πλατεία Βραστάμων, και συγκεκριμένα στο δεξί άκρο της πλατείας 

ερχόμενοι από Πολύγυρο, μπροστά από το εγκαταλελειμμένο παντοπωλείο των Αφων 

Άκη και Παναγιώτας Πεγιά. 

 Στον Άγιο Πρόδρομο, στη γωνία έμπροσθεν της εκκλησίας (στη θέση του σημερινού 

περιπτέρου) 

Για τις παραπάνω θέσεις γνωμοδότησαν θετικά τα αντίστοιχα Τμήματα Τροχαίας. 

Η αναλογία παραχώρησης των θέσεων είναι 70-30% (70% παραχώρηση με δημοπρασία και 

30% παραχώρηση σε ΑΜΕΑ/πολύτεκνους/Πολεμιστές Κύπρου χωρίς δημοπρασία). Στις δύο 

θέσεις που προτείνονται στο Δήμο μας και επειδή τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται 

στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω και 

όπως δίνονται σαφώς στα παραδείγματα που παρατίθενται στον Ν. 4093/2012 ο συνολικό 

αριθμός των θέσεων είναι μία με δημοπρασία και μία στις παραπάνω ειδικές ομάδες, αφού 

2Χ30:100=0,6. 

Για να ορισθεί ποια θέση θα παραχωρηθεί με τον πρώτο τρόπο και ποια με τον δεύτερο, θα 

πρέπει να γίνει δημόσια κλήρωση και γι’ αυτό καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει 

δημόσια κλήρωση καθώς και να επικυρώσει τις παραπάνω θέσεις». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το Ν. 4257/14, τα δύο προτεινόμενα 

σημεία για νέες άδειες περιπτέρων, την αναλογία παραχώρησης θέσεων και μετά από 

κλήρωση, 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 Την επικύρωση των δύο σημείων για νέες άδειες περιπτέρων στην 

κεντρική πλατεία Βραστάμων, και συγκεκριμένα στο δεξί άκρο της 

πλατείας ερχόμενοι από Πολύγυρο, μπροστά από το εγκαταλελειμμένο 

παντοπωλείο των Αφων Άκη και Παναγιώτας Πεγιά και στον Άγιο 

Πρόδρομο, στη γωνία έμπροσθεν της εκκλησίας. 

 Την παραχώρηση νέας άδειας περιπτέρου με δημοπρασία στον Άγιο 

Πρόδρομο, στη γωνία έμπροσθεν της εκκλησίας. 

 Την παραχώρηση νέας άδειας περιπτέρου σε 

ΑΜΕΑ/πολύτεκνους/Πολεμιστές Κύπρου χωρίς δημοπρασία στην 

κεντρική πλατεία Βραστάμων, και συγκεκριμένα στο δεξί άκρο της 
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πλατείας ερχόμενοι από Πολύγυρο, μπροστά από το εγκαταλελειμμένο 

παντοπωλείο των Αφων Άκη και Παναγιώτας Πεγιά. 

 Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των 

περιπτέρων ορίζεται σε δέκα (10) έτη.    
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 193/2016 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 6-6-2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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