
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα  είκοσι οκτώ (28) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  18/23.9.2012 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Λιόντας Γεώργιος
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Ευαγγελινός Δημήτριος
5 Πύρρος Ιωάννης

 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε κη Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός  θέματος:  3ο 

κατεπείγον
Ακύρωση  -ανάκληση  ανακοίνωσης  για  την 
παραχώρηση σχολαζόντων περιπτέρων

Αριθμός Απόφασης : 368

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3ο 
κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το 
σώμα ότι ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, ανέφερε ότι: «Προκειμένου 
ο  Δήμος  Πολυγύρου  να  προβεί  στην  παραχώρηση  Σχολαζόντων Περιπτέρων  εξέδωσε 
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ανακοίνωση  μετά  την  υπ’  αρ.  345/22-8-2012  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Πολυγύρου με την οποία καλούνταν

• οι  ανάπηροι  πολέμου,  Εθνικής  Αντίστασης,  Ειρηνικής  περιόδου  ν.  1370/1944, 
αγωνιστές  Δημοκρατικού  Στρατού  ν.  1863/1989,  πολέμου  Αμάχου  Πληθυσμού  ν. 
812/1943,

• Τα θύματα πολέμου, Εθνικής Αντίστασης, Ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, αγωνιστές 
Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989, πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943

εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη και δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια 
εκμετάλλευσης περιπτέρου.
 Εφόσον δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες καλούνταν :
- Οι Πολεμιστές της Κύπρου, παρ. 9γ του άρθρου 10 του Ν.Δ. 1044/1971
- Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
- Οι Πολύτεκνοι, ν. 1910/1944 (Α' 229)

σύμφωνα με το Π.Δ. 37/39 (ΦΕΚ 54/Τα/01/04/2009) και εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι του 
Δήμου  Πολυγύρου,  να  υποβάλλουν  αίτηση  για  χορήγηση  άδειας  εκμετάλλευσης  των 
κάτωθι Σχολαζόντων Περιπτέρων του Δήμου μας

• Δημοτική  Κοινότητα  Γαλάτιστας  στον  κεντρικό  δρόμο  (παλαιά  Εθνική  Οδό 
Θες/νίκης-Πολυγύρου),  νοτιοδυτικά και  συγκεκριμένα έμπροσθεν του καταστήματος 
(μίνι μάρκετ) της Αικατερίνης Λουμπούτη.

• Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη, στην πλατεία
• Τοπική  Κοινότητα  Ολύνθου,  μπροστά  από  το  χώρο  του  πάρκου  του  Δημοτικού 

Σχολείου
• Τοπική Κοινότητα Βραστάμων, απέναντι από το Κοινοτικό Κατάστημα.

Με το υπ’ αρ. Φ900/13/158602/Σ. 797 με ΑΔΑ Β4Θ46-ΨΚ8 της 5/9/2012 του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας καταργούνται οι περιορισμοί του Ν.1044/1971 και συγκεκριμένα : 
α) Άρθρο 10 παρ.1 και 14 παρ.1α:  Καταργείται ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας των 
δικαιούχων άδειας για την εκμετάλλευση περιπτέρων, ως αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2γ του 
Ν.3919/2011.
β)  Άρθρο  10  παρ.6  και  10.  Καταργείται  ο  περιορισμός  στον  αριθμό  των  αδειών 
εκμετάλλευσης  περιπτέρων  με  βάση  πληθυσμιακά  κριτήρια,  ως  αντιβαίνων  στο  άρθρο  2 
παρ.2α και γ του Ν.3919/2011
γ)  Άρθρο  10  παρ.9:  Καταργείται  η  ύπαρξη  περιορισμένου  αριθμού  προσώπων  που 
δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, 
ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 παρ.2α του Ν.3919/2011
δ) Άρθρο 13 : Καταργείται η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται 
να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, όπως αναφέρονται στο άρθρο αυτό, ως αντιβαίνουσα 
στο άρθρο 2 παρ.2α του Ν.3919/2011
ε) Άρθρο 21 παρ.5: «Οι άδειες περιπτέρων εκμισθώνονται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά 
πρόσωπα τα οποία σε καμία περίπτωση δε δικαιούνται να μισθώνουν πέραν της μιας άδειας 
περιπτέρου». Καταργείται ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο από φυσικά πρόσωπα και μόνο 
μιας άδειας κι επιτρέπεται πλέον σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά,
σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.2ε  και  ζ  του  Ν.3919/2011  καθώς  και  του  ΠΔ 37/2009  και 
συγκεκριμένα :

Άρθρο  2  περ.α  εδ.πρώτο:  «Για  την  παραχώρηση  του  δικαιώματος  εκμετάλλευσης 
περιπτέρου  απαιτείται  όπως  ο  αιτών  κατοικεί  στον  τόπο  που  αιτείται  την  παραχώρηση, 
διαμένοντας σε αυτόν για μια 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αίτησης». 

Καταργείται  ο  περιορισμός  της  μόνιμης  κατοικίας  του  ενδιαφερομένου  προς 
εκμετάλλευση περιπτέρου ως αντιβαίνων στο άρθρο 2 παρ.2γ του Ν.3919/2011.

Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να ακυρώσει την προηγούμενη ανακοίνωση-
προκήρυξη για την παραχώρηση Σχολαζόντων Περιπτέρων και να την αντικαταστήσει με νέα 
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με τις αλλαγές που έχουν προκύψει από τις παραπάνω καταργήσεις των περιορισμών όταν θα 
οριστικοποιηθεί  ο  τρόπος  επιλογής  των  αιτούντων  για  την  παραχώρηση  αυτών  των 
περιπτέρων..

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των 
άρθρων 158 παρ.3ε και  235 του Ν.  3463/2006 καθώς  και  το  Ν.3852/2010 και   μετά  από 
διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω  Ν Α

Την  ακύρωση  -ανάκληση  της  ανακοίνωσης  για  την  παραχώρηση  σχολαζόντων 

περιπτέρων και την αντικατάστασή της με νέα (με τις αλλαγές που έχουν προκύψει 

από τις καταργήσεις των περιορισμών) όταν θα οριστικοποιηθεί ο τρόπος επιλογής 

των αιτούντων για την παραχώρηση αυτών των περιπτέρων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 368/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 9-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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