
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 23/2013 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 6
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   
Την 11-4-2013 

 

Θέµα 
 
1
ο
:  Καθορισµός θέσεων περιπτέρων. 

 

     Στη ∆ράµα, σήµερα, την 11η του µηνός Απριλίου 2013 ,ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας 
συνήλθε σε   συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα 
από την 21817/5-4-2013 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ  (8) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Κάργας Γεώργιος 
Παπαεµµανουήλ Γρηγόριος 
Ρεµόντης Θεµιστοκλής 
Μλεκάνης Μιχαήλ  
Γρηγορίου Κυριάκος 
Παπαδόπουλος Γρηγόριος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

 

Φουτσιτζής Χρήστος 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 1o  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 17501/14-3-2013 έγγραφο 
του γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
σχετικά µε τον Καθορισµό  θέσεων περιπτέρων που λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός θέσεων περιπτέρων  
 

Σχετ.:  
1. Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 περί «πρόσθετων αρµοδιοτήτων στους ∆ήµους»  
2. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) όπως τροποποιεί τον Ν. 1044/1971  
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ/.Φ900-13-158602-Σ797 από 5-9-2012 Υπουργικής Απόφασης 
4.Τις διατάξεις του Ν.4093/2012 όπως τροποποιεί τον Ν. 1044/1971 
5.Την υπ’ αριθµ. 50 µε αριθµ. πρωτ. 45256/31-11-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
6.Οι  υπ’αριθµ. 74754/24-12-2012,75/02-01-2013,74219/20-12-2012,74220/20-12-2012 
προτάσεις  των Τ. Κ. του ∆ήµου ∆ράµας. 
7. Η υπ’ αριθµ. 1012/15/4-α από 27/02/2013 γνωµοδότηση επί του θέµατος, του 
Αστυνοµικού Τµήµατος ∆ράµας.  

 



   Με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) όπως τροποποιούν τον 
Ν. 1044/1971, επήλθε   απελευθέρωση των επαγγελµάτων  εκµετάλλευσης  περιπτέρων, 
κυλικείων κ.λ.π. και  ρυθµίζονται τα θέµατα  της λειτουργίας και  της εκµετάλλευσής τους.  

   Με την παρ. Βι της  υπ’ αριθµ. 50/30-11-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών σχετικά µε την εκµετάλλευση των περιπτέρων, κυλικείων κλπ σε εφαρµογή των 
διατάξεων  του Ν. 4093/2012 (υποπαράγραφος ΣΤ2), ορίζεται ότι :  

   «Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων 
και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία 
απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος.      

    Για την έκδοση της σχετικής απόφασης, απαιτούνται σωρευτικά γνώµη του 
συµβουλίου της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής…» 

   Η Αστυνοµική αρχή γνωµοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του χώρου από 
πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών και των οχηµάτων. 

  
 Μετά τα ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι οι παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου 

µας µε έγγραφά τους (σχετ.7) τα οποία περιέχουν τις προτάσεις  των Τοπικών τους 
Συµβουλίων κατά περίπτωση για τον  καθορισµό θέσεων περιπτέρων στην περιοχή τους,  
προτείνουν αναλυτικά: 

 
1.Η Τ.Κ. Καλού Αγρού µε την υπ’ αριθµ. 17/2012 απόφαση του Συµβουλίου, 

προτείνει τη δηµιουργία µίας θέσης περιπτέρου στην υπ’ αριθµ. 360 κοινόχρηστη έκταση 
στην είσοδο του οικισµού από την πόλη της ∆ράµας και όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 

2.Η Τ.Κ. Νικοτσάρας µε την υπ’ αριθµ. 11/2012 απόφαση του Συµβουλίου, 
προτείνει τη δηµιουργία µίας θέσης περιπτέρου στο Ο.Τ.22 του υπ΄ αριθµόν 162 οικοπέδου, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα.  

3.Η Τ.Κ. Μικροχωρίου µε την υπ’ αριθµ. 15/2012 απόφαση του Συµβουλίου 
προτείνει, τη δηµιουργία µίας θέσης περιπτέρου στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας και 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 

4.Η Τ.Κ. Μυλοποτάµου µε την υπ’ αριθµ. 13/2012 απόφαση του Συµβουλίου 
προτείνει τη δηµιουργία µιας θέσης περιπτέρου στην υπ’ αριθµ. 196 κοινόχρηστη έκταση, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 

 
Το Τµήµα Τροχαίας ∆ράµας µε το υπ’ αριθµ. 1012/15/4-α’ έγγραφό του, µετά από 

αυτοψία που διενήργησε µας γνωστοποίησε ότι συνηγορεί στον καθορισµό των 
προτεινόµενων θέσεων για την τοποθέτηση περιπτέρων εφ’ όσον δεν προκύπτουν 
αµφιβολίες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας πεζών  - οχηµάτων. 

   Κατόπιν τούτου παρακαλούµε  όπως γνωµοδοτήσετε και να εισηγηθείτε προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη έκδοση της σχετικής  απόφασης .  

  
 Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της 

υπηρεσίας, του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 περί «πρόσθετων αρµοδιοτήτων 
στους ∆ήµους» ,τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32/2-3-2011) όπως 
τροποποιεί τον Ν. 1044/1971 ,τις διατάξεις της υπ’ αριθµ/.Φ900-13-158602-Σ797 
από 5-9-2012 Υπουργικής Απόφασης,τις διατάξεις του Ν.4093/2012 όπως 
τροποποιεί τον Ν. 1044/1971,την υπ’ αριθµ. 50 µε αριθµ. πρωτ. 45256/31-11-
2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς επίσης και το υπ’ αριθµ. 
1012/15/4-α’ έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας ∆ράµας, το οποίο µας 
γνωστοποιεί  ότι µετά από αυτοψία που διενήργησε συνηγορεί στον καθορισµό 
των προτεινόµενων θέσεων για την τοποθέτηση περιπτέρων εφ’ όσον δεν 
προκύπτουν αµφιβολίες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας πεζών  - οχηµάτων, 
µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 



 
                                       

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο µ ό φ ω ν α 

 

1.Γνωµοδοτεί και Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον καθορισµό  

θέσεων  περιπτέρων στις Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου ∆ράµας 
σύµφωνα µε τις  προτάσεις  των Τοπικών τους Συµβουλίων ως εξής: 
 
-Στην  Τ.Κ. Καλού Αγρού τη δηµιουργία µίας θέσης περιπτέρου στην υπ’ αριθµ. 360 
κοινόχρηστη έκταση στην είσοδο του οικισµού από την πόλη της ∆ράµας και όπως 
αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα. 
-Στην Τ.Κ. Νικοτσάρας τη δηµιουργία µίας θέσης περιπτέρου στο Ο.Τ.22 του υπ΄ 
αριθµόν 162 οικοπέδου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα.  
-Στην Τ.Κ. Μικροχωρίου τη δηµιουργία µίας θέσης περιπτέρου στην πλατεία της 
Τοπικής Κοινότητας και όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα. 
-Στην Τ.Κ. Μυλοποτάµου τη δηµιουργία µιας θέσης περιπτέρου στην υπ’ αριθµ. 196 
κοινόχρηστη έκταση, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό 
διάγραµµα. 
 
 
2. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  

∆ράµας. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 23/2013. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 

Ο �ρόεδρος    Η Ανα�ληρώτρια  Ειδική Γραµµατέας       Τα µέλη  
 

           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


