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ΠΡΟΣ:     Δημοτικό Συμβούλιο
                  δια της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ   : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  & 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Δημάκης 
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ.  131 22                                                        
ΤΗΛ:             213 20 30 158
URL:             www.ilion.gr 
e-mail:          ilion@ilion.gr 
e-mail:          xdimakis@ilion.gr 

ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για   διατήρηση ή κατάργηση  θέσης κενωθέντος 
περιπτέρου, που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας , στο Ίλιον.

Έχοντα υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 εδ. 34 και άρθρο 95 παρ. 1α του Ν. 3852/2010,

αναφορικά στις πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων και ειδικά την εφαρμογή της ισχύουσας

νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

2. Το άρθρο 76 παρ. 7 του Ν.4257/14 σύμφωνα με το οποίο: «Σε περίπτωση θανάτου του 

δικαιούχου, οι κληρονόμοι αυτού ή ο μισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός μηνός το θάνατο 

στον οικείο δήμο. 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.»

3. Το γεγονός ότι κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω, από 09-09-2019  το περίπτερο  που βρίσκεται επί  

των οδών Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας, στο Ίλιον, έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου Ιλίου,  

λόγω θανάτου της  δικαιούχου Τσαρούχα Βασιλικής   και το μισθωτήριο που είχε συναφθεί με τον  

Κιάκη Θωμά έληξε   την 30-04-2022.
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4. Την με αρ. πρωτ. 31499/03-05-2022  αίτηση του  μισθωτή του περιπτέρου  Κιάκη Θωμά, 

σύμφωνα με την οποία έχει εκκενώσει το περίπτερο  και παρέδωσε τα κλειδιά στο αρμόδιο τμήμα 

του Δήμου.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε:

      Για την διατήρηση και την έκδοση νέας πράξης παραχώρησης,  ή την κατάργηση της θέσης του 

περιπτέρου που βρίσκεται επί  των οδών Αγ. Νικολάου & Αετόπετρας,  στο Δήμο  Ιλίου. 

           Ο Δήμαρχος

           Νίκος Ζενέτος
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