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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 03/17-01-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης.

Αριθµ. Απόφ. 12/2017

ΘΕΜΑ : «Κατάργηση µε αποµάκρυνση
της κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί
της συµβολής των οδών Παπαναστασίου
µε Βενιζέλου στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης».

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η Ιανουαρίου 2017
ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από
την υπ’ αριθ. 887/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν
παρόντα 25 δηλαδή :
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Αγοραστούδη Ευγενία

2
3
4

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος
(αποχώρησε πρίν από τη συζήτηση του
3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξη).
Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος
∆.Σ.)
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Βογιατζής ∆ηµήτριος
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Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή
Γκιζάρης Στέργιος
Ζελιλίδης ∆αµιανός
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Ιωσηφίδης Ιωάννης
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Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος
Γκουστίλης Θεόδωρος
Λαγός Νικόλαος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος
Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
Τριανταφυλλίδου Ιωάννα
Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα
προσήλθε πρίν τη συζήτηση του 2ου
θέµατος
Σαραφιανός Χρήστος προσήλθε πρίν τη
συζήτηση του 2ου θέµατος

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)
Κεφαλάς Ανέστης
Κουγιουµτζίδης Σταύρος
Κοντοπίδης Γεώργιος
Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)
Μουστάκας Βασίλειος
Μπίκος Κωνσταντίνος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
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Πονερίδης Παναγιώτης
Πράτανος Απόστολος
Σαµαράς Σωκράτης
Σφονδύλας ∆ηµήτριος
Λιάντας ∆ηµήτριος
Τιτέλης Κωνσταντίνος
Τσολάκης Απόστολος
Χρυσοχόου Παύλος

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου.

Το 3ο , 4ο και 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί.
Λόγω αποχώρησης του δηµάρχου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου µετά από τη συζήτηση του
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, τον αναπλήρωσε νοµίµως ο Αντιδήµαρχος κ. Τσολάκης
Απόστολος λόγω απουσίας του Αντιδηµάρχου κ. Γκουστίλη Θεοδώρου σύµφωνα µε την
υπ΄αριθµ.2635/39670/1-10-2014 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: Ω9ΕΡΩΡΣ-8ΑΣ).
Για τη συζήτηση του ανωτέρω θέµατος κλήθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης κος Σωτήριος Βογιατζής µε την αριθ.πρωτ. 897/13-1-2017 πρόσκληση της
Προέδρου, ο οποίος και παρέστη.
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 10ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη την από 0212-2016 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε την οποία
η υπηρεσία εισηγείται την κατάργηση και αποξήλωση του περιπτέρου στη συµβολή των
οδών Παπαναστασίου και Βενιζέλου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 περ. δ1 του Ν.3463/2006 οι δηµοτικές
αρχές
«καθορίζουν
όρους
και
προϋποθέσεις
για
τη
χρήση
και
λειτουργία……………………..γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων».
Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους,
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.
Σύµφωνα µε το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 τα σχετικά µε την εκµετάλλευση των
περιπτέρων, περιέρχονται στην αρµοδιότητα των ∆ήµων.
Με την περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α΄ ) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ
93/14.04.2014 τεύχος Α΄), ορίζονται τα εξής :
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 περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρο. Η
ανώτερη απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 38/23463/06.06.2014 επισηµαίνεται ότι ο καθορισµός
(χωροθέτηση) των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που
έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Επιπλέον επισηµαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του ΄΄ σχολάζοντος΄΄ περιπτέρου
αλλά του ΄΄ κενωθέντος΄΄ . Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισµού των θέσεων
συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα. Εφόσον κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο,
περίπτερο µετά τη διαδικασία αυτή, για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
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το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφαση η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποφασίζει αν
θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα αποµακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρηση του,
η παραχώρηση των ανωτέρω θέσεων θα γίνει µε τη διαδικασία που ορίζεται στην
υποπαρ.ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄)
Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.
1943/35878/18-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης, ανακλήθηκε, λόγω θανάτου, η άδεια
εκµετάλλευσης περιπτέρου της αποβιώσαντος Παπαδοπούλου Σοφίας χήρας Νικολάου, επί
της συµβολής των οδών Βενιζέλου και Παπαναστασίου , που της χορηγήθηκε σύµφωνα µε
την υπ’αρ.18942 / 19-07-2004 Απόφαση Πρώην Νοµάρχη Θεσσαλονίκης και κατά συνέπεια ,
η εν λόγω θέση θεωρείται κενωθείσα.
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε την αριθµ. πρωτ. 27599/09-08-2016 γνωµοδότησή της και
µε βάση το άρθρο 11,παρ.Ε. 8 του Κανονισµού Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του
∆ήµου όπου αναφέρεται ότι: << Για τα κενωθέντα κλειστά περίπτερα και εφόσον δεν
πληρούν τις προβλεπόµενες διαστάσεις, οι θέσεις αυτές θα καταργούνται>>, έκρινε ότι το
περίπτερο δεν πληρεί τις νόµιµες προδιαγραφές, συνεπώς η θέση πρέπει να καταργηθεί.
Η ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης µε την αρ. 111/2016 Απόφαση της γνωµοδότησε υπέρ της
κατάργησης της θέσης και την αποµάκρυνση του κουβουκλίου.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την αρ. 58/2016 Απόφαση της γνωµοδότησε και εισηγήθηκε
θετικά για την κατάργηση της θέσης περιπτέρου και την αποµάκρυνση του κουβουκλίου.
Η Πρόεδρος σηµείωσε ότι το εν λόγω κουβούκλιο θα αποµακρυνθεί µε ευθύνη της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και δαπάνη του ∆ήµου.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας την υπ΄αριθµ. 58/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ., την
αριθµ. 111/2016 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης καθώς και τις
σχετικές διατάξεις του Ν.4093/2012 Ν.4257/14 Ν. 4264/2014, Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του
Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Την κατάργηση θέσης περιπτέρου και την αποµάκρυνση του κουβουκλίου, που βρίσκεται
στη συµβολή των οδών Παπαναστασίου µε Βενιζέλου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης,
καθώς σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 1943/35878/18-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης,
ανακλήθηκε, λόγω θανάτου, η άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου της αποβιώσαντος
Παπαδοπούλου Σοφίας χήρας Νικολάου, που της χορηγήθηκε σύµφωνα µε την υπ’αρ.18942
/ 19-07-2004 Απόφαση Πρώην Νοµάρχη Θεσσαλονίκης κατά συνέπεια η εν λόγω θέση
θεωρείται κενωθείσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
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ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

