
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.2/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  3 /2015       ΘΕΜΑ: «Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων»  

                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 28
η
   του μηνός  

Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 325/21-1-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

     Ο Πρόεδρος  ζήτησε  από το Σώμα την συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος με τίτλο: 

«Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων» ως κατεπείγον, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010: «Το δημοτικό συμβούλιο….ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια 

διάταξη είναι κατεπείγον…». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφαίνεται ότι το θέμα είναι 

κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί και σ’ αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος.  

    Έπειτα ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

1.- Την περ. 3 της υποπρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.  4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τ. Α΄) , 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τ. Α΄) σχετικά με τον 

καθορισμό των θέσεων περιπτέρων. 

2.- Το γεγονός ότι στον οικισμό Κάμπου, περιοχή Κάτω Κάμπου έχει κενωθεί ένα περίπτερο και στον 

οικισμό Γροίκου δεν υπάρχει καθόλου περίπτερο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των 

επισκεπτών. 

3.- Την εισήγησή του για τον καθορισμό περιπτέρων ως εξής: Ένα περίπτερο στον οικισμό Κάμπου, 

περιοχή Κάτω Κάμπου, στη θέση του κενωθέντος περιπτέρου και ένα περίπτερο στον οικισμό 

Γροίκου εντός του δημοτικού πάρκινγκ.     

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. προέδρου,  

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 Την περ. 3 της υποπρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.  4093/12 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τ. Α΄) , 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τ. Α΄) 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΝΓ6ΩΞΦ-ΟΑ6



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

Α.-Τον καθορισμό (χωροθέτηση) νέων περιπτέρων ως κάτωθι: 

1.- Ένα περίπτερο στον οικισμό Κάμπου, περιοχή Κάτω Κάμπου, στη θέση του κενωθέντος 

περιπτέρου και  

2.- Ένα περίπτερο στον οικισμό Γροίκου εντός του δημοτικού πάρκινγκ.    

Β.- Οι παραπάνω θέσεις περιπτέρων θα αποτυπωθούν σε τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία θα 

απεικονίζονται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος 

κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  3/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Κλεούδη Ανθ. 

                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 29/10/2014  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                            Στόικος Γρηγόρης 
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