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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαχείριση περιπτέρων 

Δήμου Δοξάτου». 

 

Σήμερα, την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

Δευτέρα και ώρα από 11.00΄ έως 13.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του 

κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή   μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 5429/03-06-2021 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 αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019), και 

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» σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων 

κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

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

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι  από τα επτά (7) μέλη της Ε.Π.Ζ. είναι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
     

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

σύνταξη του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών της  Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής.  

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη,  έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 2/07-06-2021  

Δια Περιφοράς  Συνεδρίασης  

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 5/2021 
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αριθμ.πρωτ. 4661/18-05-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης, που έχει ως κάτωθι: 

«…ΘΕΜΑ:“ Διαχείριση περιπτέρων Δήμου Δοξάτου” 

Σας γνωρίζω ότι: 

 Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010: 

o η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων περιήλθε από τις Νομαρχίες 

στους Δήμους. Στην υπ' αριθμ. Πρωτ. 74894/30-12-2010 εγκύκλιο του 

υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω αρμοδιότητα περιλαμβάνεται το σύνολο της 

εκμετάλλευσης του περιπτέρου (αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ). 

o Επίσης, καταργήθηκε η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που 

δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα, ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 2 

παρ.2α του Ν.3919/2011 (ΥΕΑ Φ. 900/13/158602/Σ. 797/05.09.2012) 

o Οι υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρήθηκαν σε ισχύ. (περίπτ.10 

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') (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ. 50/45256/30.11.2012) 

o Εκμίσθωση αδειών : Με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 η εφαρμογή 

της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης 

περιπτέρων γίνεται πλέον από τους Δήμους. 

Συνεπώς και τα σχετικά με την εκμίσθωση των αδειών περιπτέρων 

περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Δήμων. 

Η εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται μόνον 

για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 

67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών 

διατάξεων, ανεξαρτήτως του τρόπου παραχώρησης. 

o Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής 

υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο στον οικείο δήμο. 

o Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις μίσθωσης που δεν έχουν λήξει, 

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. 

Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι, η μίσθωση συνεχίζεται μέχρι τη λήξη της, 

κατόπιν αιτήματος του μισθωτή και τα μισθώματα και τέλη της περιόδου 

αυτής καταβάλλονται στο δήμο. 

 Σήμερα στο Δήμο Δοξάτου λειτουργούν 6 περίπτερα (1 στα Κύργια, 3 στον Άγιο 

Αθανάσιο, 1 στο Δοξάτο και 1 στο Καλαμπάκι) ενώ 8 περίπτερα (2 στα Κύργια, 1 

στο Δοξάτο, 3 στο Καλαμπάκι, 1 στο Νεροφράκτη και 1 στον Καλαμώνα) δεν 

λειτουργούν.  

o Η εκμίσθωση του περιπτέρου  στο Δοξάτο (πλησίον του πρώην κτηνιατρείου 

επί της Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας) έληξε στις 23/01/2021 και η περαιτέρω 

εκμίσθωση είναι αδύνατη να γίνει (με τα σημερινά δεδομένα) καθώς το 

αγροτεμάχιο στο οποίο είναι τοποθετημένο το περίπτερο αυτό είναι 

ιδιοκτησίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας. Η 

Κοινότητα του Δοξάτου, με την υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση της πρότεινε, 

εφόσον δεν είναι δυνατή η εκμίσθωση της άδειας Περιπτέρου στον ίδιο 

χώρο, να μεταφερθεί το περίπτερο στο οικόπεδο απέναντι από τον Σίμο. 

Έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση της αστυνομίας και η απάντησή της όσον 

αφορά την κυκλοφορία ήταν θετική. Αναμένεται απάντηση από τη 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και η αποτύπωση του χώρου 

προκειμένου να εξεταστεί η περίπτωση της αλλαγής θέσης του περιπτέρου. 

 Από τα περίπτερα που δεν λειτουργούν, σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξα 

καθώς δεν παραδόθηκε κανένα σχετικό αρχείο σε μένα: 

o Το περίπτερο στον Καλαμώνα, στον Νεροφράκτη, στο 2ο Δημοτικό 

Καλαμπακίου και τα δύο κλειστά περίπτερα στα Κύργια ανήκουν στην 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-94-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-94-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-617489430-12-2010/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CE%B5%CE%B1-%CF%86-90013158602%CF%83-79705-09-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84-2-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%83-%CF%83%CF%84-2-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-504525630-11-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-504525630-11-2012/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-94-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CF%89%CE%BD/
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αρμοδιότητα διαχείρισης από το Δήμο Δοξάτου και μέχρι σήμερα δεν έχει 

δείξει ποτέ κανένας ενδιαφέρον για να εκμισθώσει κάποιο από αυτά.  

o Το περίπτερο που βρίσκεται στο γήπεδο του Δοξάτου, στο γήπεδο του 

Καλαμπακίου και απέναντι από τα ΕΛ.ΤΑ Καλαμπακίου ανήκουν 

ιδιοκτησιακώς σε ιδιώτες που τους είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης από τη Νομαρχία Δράμας. Επειδή δεν υπάρχει αρχείο 

ζητήθηκε από τους φερόμενους ιδιοκτήτες να προσκομίσουν στην υπηρεσία 

την άδεια και ό,τι άλλο δικαιολογητικό βρίσκεται στην κατοχή τους. 

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με τα υπ’ αριθ. 

14722/04.12.2019, 599/21.01.2020 και 10837/02.10.2020 έγγραφα ζήτησε από τις 

Κοινότητες στις οποίες υπάρχουν κενά περίπτερα να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την 

τύχη των κενωθέντων περιπτέρων 

Από τις Κοινότητες που έχουν κενωθέντα περίπτερα,  

 η Κοινότητα Κυργίων με την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασή της αποφάσισε πως για την 

τύχη των 2 κενωθέντων περιπτέρων να αποφασίσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  

 η Κοινότητα Νεροφράκτη, με το από 27.01.2020 έγγραφό του Προέδρου της,  

προτείνει το κουβούκλιο να μείνει μέχρι την άνοιξη καθώς σήμερα χρησιμοποιείται 

ως στέγαστρο από τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και να αφαιρεθεί την 

άνοιξη. 

 η Κοινότητα Καλαμπακίου με την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασή της αποφάσισε την 

κατάργηση και απομάκρυνση των κενωθέντων θέσεων  περιπτέρων, που η 

διαχείριση τους ανήκει στο Δήμο Δοξάτου, αφού μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κάποιο 

ενδιαφέρον για εκμίσθωση 

 η Κοινότητα Καλαμώνα με την υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασή της αποφάσισε την 

κατάργηση και απομάκρυνση της θέσεως περιπτέρου καθώς μέχρι σήμερα δεν 

υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον για εκμίσθωση 

 

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω και επειδή μέχρι σήμερα δεν υπήρξε κανένα 

ενδιαφέρον για την εκμίσθωση των κενωθέντων περιπτέρων προτείνεται: 

 η κατάργηση θέσεων περιπτέρων και η αφαίρεση των κουβουκλίων 

περιπτέρων, που έχουν κενωθεί και ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου 

Δοξάτου, ήτοι: το περίπτερα στον Καλαμώνα, στον Νεροφράκτη και τα δύο 

κλειστά περίπτερα στα Κύργια, ώστε να ελευθερωθούν τα πεζοδρόμια από τα 

περίπτερα αυτά που αποτελούν εστίες μόλυνσης αλλά και δίνουν μια άσχημη 

εικόνα στις Κοινότητες.  

 Η αφαίρεση του κουβουκλίου περιπτέρου που βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό 

Καλαμπακίου, ενώ η άδεια του εν λόγω περιπτέρου προτείνεται να μην 

καταργηθεί, ώστε εάν βρεθεί ενδιαφερόμενος στο μέλλον να δημοπρατηθεί και 

να εκμισθωθεί είτε στην ίδια, είτε σε κάποια άλλη θέση 

Τα περίπτερα που  βρίσκονται στο γήπεδο του Δοξάτου, στο γήπεδο του Καλαμπακίου 

και απέναντι από τα ΕΛ.ΤΑ Καλαμπακίου, να μην πειραχτούν έως ότου ξεκαθαρίσει το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιπτέρων αυτών…»  
  

 Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του 

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 

παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄).  
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3. 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». 

4. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 

5. Την ανωτέρω εισήγηση. 

6. την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας 

Κυργίων.  

7. Το  από 27.01.2020 έγγραφό του Προέδρου της Κοινότητας Νεροφράκτη.  

8. Την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφαση της Κοινότητας Καλαμπακίου. 

9. Την υπ’ αριθμ. 10/2021 απόφαση της Κοινότητας Καλαμώνα.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

  Την κατάργηση θέσεων ενός (1) περιπτέρου στην  Κοινότητα Καλαμώνα, 

ενός (1) περιπτέρου στην Κοινότητα Νεροφράκτη, δύο (2) περιπτέρων στην 

Κοινότητα Κυργίων, ώστε να ελευθερωθούν τα πεζοδρόμια από τα περίπτερα 

αυτά που αποτελούν εστίες μόλυνσης και δίνουν μια άσχημη εικόνα στις 

Κοινότητες.  

 Την αφαίρεση του κουβουκλίου περιπτέρου που βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό 

Καλαμπακίου, ενώ η άδεια του εν λόγω περιπτέρου προτείνεται να μην 

καταργηθεί, ώστε εάν βρεθεί ενδιαφερόμενος στο μέλλον να δημοπρατηθεί 

και να εκμισθωθεί είτε στην ίδια, είτε σε κάποια άλλη θέση 

Για τα περίπτερα που  βρίσκονται στο γήπεδο του Δοξάτου, στο γήπεδο του 

Καλαμπακίου και απέναντι από τα ΕΛ.ΤΑ Καλαμπακίου, προτείνεται να μην 

πειραχτούν έως ότου ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιπτέρων αυτών.  

 

Β) Η παρούσα απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να υποβληθεί προς έγκριση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Η κα Κρικοπούλου Κωνσταντίνα, κατά την ψηφοφορία του θέματος, δήλωσε 

παρούσα.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/07-06-2021. 

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 

ΑΔΑ: 6Χ42Ω95-8Ν2
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