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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 05/13-05-2022    Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Ν. Επιβατών 

του ∆ήµου Θερµαϊκού, µε θέµα την γνωµοδότηση για την εκµίσθωση κυλικείου στο ΚΑΠΗ 

Νέων Επιβατών. 

Στους Ν. Επιβάτες, σήµερα, 19 Μαΐου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση, το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Επιβατών του ∆ήµου 

Θερµαϊκού, ύστερα από την µε αριθµ.Πρωτ. 41/13-05-2022 έγγραφης πρόσκλησης του προέδρου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Ν. Επιβατών κου Ρούφτη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 παρ 2 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  έξι 

(6) µέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (6) ΑΠΟΝΤΕΣ (1) 

1. ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 1.ΜΑ∆ΥΤΙΝΟΥ ΘΕΟΚΛΗ 

2. ΜΑΛΤΗ ΖΩΗ  

3. ΚΟΡΙΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΕΡΑΜΙ∆Α 

ΚΕΡΑΜΙ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑ 

 

5. ΜΙΣΗΧΡΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

6. ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Κατρακυλάκη ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού, µόνιµη 

υπάλληλο του ∆ήµου Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον 

∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ  21093/22-11-2019 απόφαση.   

Ο Πρόεδρος του ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ κ. Παναγιώτης Τροκάνας, εισηγήθηκε το πρώτο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης και έθεσαν υπόψη του συµβουλίου το θέµα της γνωµοδότησης για την 

εκµίσθωση κυλικείου στο ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών και πιο συγκεκριµένα ανέφερε τα εξής:  

«Έχοντας υπόψη  

- Την υπ’ αριθ. 107/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  σχετικά µε την σύσταση ΝΠ∆∆ 

του ∆ήµου Θερµαϊκού µε την συγχώνευση των υφιστάµενων ΝΠ∆∆ των ∆ήµων 

Θερµαϊκού, Μηχανιώνας και Επανοµής. 
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- Το άρθρο 83 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 83 του 

N. 4555/18, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Το συµβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, 

γνώµη και προτάσεις, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής από τα 

αρµόδια όργανα του δήµου, σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: ….β) την αξιοποίηση των 

ακινήτων του δήµου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε µορφής εκµίσθωση ή 

παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκµίσθωση, 

δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του 

δήµου που βρίσκονται στα όρια της κοινότητας….» 

 

- Τις διατάξεις της υποπαράγραφου ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014 και ρυθµίζει µε λεπτοµερειακό τρόπο 

ζητήµατα που αφορούν στην παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κοινόχρηστων 

χώρων και κτιρίων του δηµοσίου,  ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ αυτών, έναντι ανταλλάγµατος 

(περίπτερα, κυλικεία, κλπ) 

 

- Την Εγκύκλιο 50/45256/30.11.2002 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα : Εφαρµογή 

διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ.2 της παρ. ΣΤ του ν.4093/2012, η οποία αναφέρει ότι 

:“...Β. Θεσµικό πλαίσιο: Εφαρµοστέες διατάξεις για την παραχώρηση δικαιώµατος 

εκµετάλλευσης περιπτέρων εντός κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κυλικείων εντός 

κτιρίων όπου στεγάζονται δηµόσιες εν γένει υπηρεσίες, είναι αυτές της παρ. ΣΤ2 του νόµου 

4093/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 1044/1971 και κάθε άλλης διάταξης που 

ρυθµίζει την λειτουργία και εκµετάλλευση περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και 

κουρείων, κατά το µέρος που αυτές δεν έχουν καταργηθεί άµεσα ή έµµεσα, µε τον εν 

θέµατι νόµο. 

Β1. Εκµετάλλευση Περιπτέρων: 

Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και 

αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία 

απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλον 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. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης σε κάθε περίπτωση, 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται 

κληρονόµοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστηµα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια 

στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή. Από το 

σύνολο των θέσεων που χωροθετούνται, ποσοστό 30% των θέσεων οι οποίες 

προσδιορίζονται µε κλήρωση, παραχωρείται βάσει εισοδηµατικών και µόνον κριτηρίων και 

εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006, σε άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες (A.M.Ε.Α.) και πολύτεκνους. 

 

Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται 

αποκλειστικά κατόπιν δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (π.δ.270/81) και υπό τις πρόσθετες 

προϋποθέσεις που τίθενται στο ν.4093/2012. Επισηµαίνεται ότι στηνπερίπτωση της 

παραχώρησης µε δηµοπρασία, απαγορεύονται η αναµίσθωση, η υπεκµίσθωση και η εν 

γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση 

παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που 

καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρµόζονται οι διατάξεις τουάρθρου 3 του ν. 

1080/1980, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Β 2 .Ως προς την εκµετάλλευση Κυλικείων, Καφενείων και Κουρείων εντός κτιρίων 
όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και ν.π.δ.δ., ισχύουν αναλόγως 
τα ανωτέρω υπό Β1, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του νόµου....” 
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Κατόπιν των παραπάνω και δεδοµένου ότι το ν.π. ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του ∆ήµου Θερµαϊκού 

προτίθεται να προβεί στη διαδικασία λειτουργίας και εκµίσθωσης των κυλικείων στα ΚΑΠΗ 

Αγγελοχωρίου, Κερασιάς, N. Επιβατών, Ν. Μηχανιώνας και Περαίας αλλά και του ορισµού 

κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης εκείνων  που θα παραχωρηθούν στις  ειδικές κατηγορίες, σας   

παρακαλούµε, να προβείτε στη διαδικασία για την γνώµη του Συµβουλίου σας (απόφαση) σχετική 

µε την εκµίσθωση του κυλικείου του Κ.Α.Π.Η. το οποίο βρίσκεται στα όρια της κοινότητας σας 

σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

83 του N. 4555/18, προκειµένου να συµπεριληφθεί στα διαβιβαζόµενα προς λήψη τελικής 

απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ν.π. ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του ∆ήµου Θερµαϊκού». 
 
Ο κ. Χαρµάνας ανέφερε ότι το υπάρχων ΚΑΠΗ είναι ακατάλληλο για χρήση και επιπλέον 

δεν έχει έξοδο κινδύνου. Με την αναφορά του κ. Χαρµάνα συµφώνησαν ο πρόεδρος και 

όλα τα µέλη του συµβουλίου. 

Ο κ. Κοριτσίδης Ιωάννης, η κα Κεραµιδά Κεραµιδοπούλου Τερψιθέα, η κα Μαλτή Ζωή,  ο κ. 

Ρούφτης Αλέξανδρος, ο κ. Μισηχρόνης Ευάγγελος και ο κ. Χαρµάνας Γεώργιος, διαφώνησαν µε 

την γνωµοδότηση του κου Τροκάνα Παναγιώτη. 

         Μετά από τις απαντήσεις των µελών του συµβουλίου,  

                                                        Αποφασίζουν  οµόφωνα 

κατά της γνωµοδότησης για την εκµίσθωση κυλικείου στο ΚΑΠΗ Νέων Επιβατών διότι είναι 

ακατάλληλο για χρήση και επιπλέον δεν έχει έξοδο κινδύνου. 

 

Η απόφαση µεταβιβάζεται στο ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του ∆ήµου Θερµαϊκού, προς ενέργεια. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  19/2022 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

ΡΟΥΦΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ                                   
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