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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   

Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμετάλλευση 

περιπτέρου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου». 

 

Στο  Καλαμπάκι και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός 

Μαρτίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 12.30΄ 

πραγματοποιήθηκε Μεικτή Συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 

Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 

2873/24-03-2022 πρόσκληση  που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 

άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  το άρθρο 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα 

μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   σύνδεση  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ σύνδεση  

ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

Αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 2820/23-03-

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 4/28-03-2022 Μεικτής 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 10/2022 
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2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,  η οποία 

έχει ως ακολούθως: 

«.…ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για δημοπρασία άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου» 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:  

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, 

περιβάλλον χώρος. (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’) 

Ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές 

που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014) 

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, 

τεκμαίρεται 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. (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’).  

Η απόφαση χωροθέτησης των νέων περιπτέρων αναρτάται στο διαδίκτυο σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο "Πρόγραμμα Διαύγεια", καθώς και στην ιστοσελίδα του δήμου. 

(ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014) 

Δημότης της Κοινότητας Καλαμπακίου ενδιαφέρθηκε για την εκμίσθωση άδειας του 

περιπτέρου που βρίσκεται έξω και δυτικά του αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Καλαμπακίου και μεταφορά του περιπτέρου στη νότια πλευρά της νησίδας 

έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καλαμπάκι, όπου και προϋπήρχε 

περίπτερο, όπως απεικονίζεται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα. 

Η υπηρεσία απέστειλε έγγραφο στην Κοινότητα Καλαμπακίου και στο Α.Τ. 

Δοξάτου για την έκδοση σύμφωνης γνώμης, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. 

8/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμπακίου 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000022385_S0000104273
ΑΔΑ: 6ΕΤΟΩ95-ΚΟΓ



 

3 

 

Επίσης, ζητήθηκε η γνωμοδότηση από το Α.Τ. Δοξάτου, η οποία χορηγήθηκε με την 

υπ’ αριθ. 1016/49/179-α΄/22.03.2022 Γνωμοδότηση.  

Επίσης, σας γνωρίζω ότι με την περίπτ.4 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του 

Ν.4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 

93/14.04.2014 τεύχος Α’), προβλέπεται η παραχώρηση του 30% των θέσεων, οι 

οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης (επί του συνόλου των 

καθοριζομένων θέσεων στο δήμο), με την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου 

οικογενειακού εισοδήματος και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 

του ν.3463/2006, περί μη ύπαρξης οφειλών, στις εξής κατηγορίες: 

α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.), 

β) 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.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω αλλά και το γεγονός ότι 

1. Ενδιαφέρον για την εκμίσθωση άδειας κενωθέντος περιπτέρου υπήρξε μόνο 

στην   Κοινότητα Καλαμπακίου 

2. Το περίπτερο στην Κοινότητα Δοξάτου έχει δημοπρατηθεί και ο διαγωνισμός 

απέβη άκαρπος δις, ενώ το Τ.Σ. Δοξάτου με την υπ’ αριθ. 6/2022 απόφασή του 

δεσμεύτηκε ότι αν υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον για την εκμίσθωση περιπτέρου 

στο μέλλον, τότε θα επαναφέρει το θέμα. 

3. Η Κοινότητα Κυργίων με το 1ο θέμα της υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασής της 

πρότεινε η ΕΠΖ να αποφασίσει για το μέλλον των περιπτέρων, εφόσον 

βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό σε αδράνεια 

4. Τα περίπτερα στις Κοινότητες Καλαμώνα και Νεροφράκτη έχουν 

απομακρυνθεί. 

 προτείνεται: 

Η εισήγηση προς στο Δημοτικό Συμβούλιο 

α) της μεταφοράς του περιπτέρου από έξω και δυτικά του αύλειου χώρου του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου και μεταφορά αυτού στη νότια πλευρά της νησίδας 

έναντι του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καλαμπάκι, όπου και προϋπήρχε 

περίπτερο, όπως απεικονίζεται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου,  

β) Να μην χορηγηθεί καμία θέση σε ειδικές κατηγορίες και αυτή η θέση θα δοθεί με 

δημοπρασία, καθώς το ποσοστό 30% επί των αδειών αντιστοιχεί σε 0,3 άδειες και δεν 

δύναται να γίνει στρογγυλοποίηση στο 1 σύμφωνα με τα παραπάνω 

γ) η διάθεσή του με δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ. 270/81). 

παρακαλώ για την εισήγησή σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο..…». 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076136
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004460
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004460
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου 

να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν 

αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

         Η Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Την  αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» 

(ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση.  

5. Τοπογραφικό διάγραμμα περιπτέρου 

6. Την υπ’ αριθ. 1016/49/179-α΄/22.03.2022 Γνωμοδότηση του Α.Τ. Δοξάτου.  

7. Την υπ’ αριθ. 8/2021 απόφαση κοινότητας Καλαμπακίου 

8. Την υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση κοινότητας Δοξάτου 

9. Την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασης κοινότητας Κυργίων 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκμετάλλευση περιπτέρου που 

βρίσκεται στην κοινότητα Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου, τα εξής: 

α) Την μεταφορά του περιπτέρου από έξω και δυτικά του αύλειου χώρου του 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Καλαμπακίου στη νότια πλευρά της νησίδας έναντι του Ιερού 

Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καλαμπάκι, όπου και προϋπήρχε περίπτερο, όπως 

απεικονίζεται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου,  

β) Να μην χορηγηθεί καμία θέση σε ειδικές κατηγορίες και αυτή η θέση θα δοθεί με 

δημοπρασία, καθώς το ποσοστό 30% επί των αδειών αντιστοιχεί σε 0,3 άδειες και δεν 

δύναται να γίνει στρογγυλοποίηση στο 1 σύμφωνα με τα παραπάνω 

γ) Η διάθεσή του θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ. 270/81). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/28-03-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

   (υπογραφή)                           (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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