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Από το πρακτικό της αριθμ. 11/2017

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης

Αριθμ. Απόφασης. 22/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Διατήρηση και  περαιτέρω διάθεση κενών θέσεων περιπτέρων και  κατάργηση θέσεων περιπτέρων στο

Δήμο Θέρμης. 

Στη  Θέρμη  και  στο  Δημοτικό   Κατάστημα  Θέρμης,  σήμερα  την  19η  Σεπτεμβρίου   2017   ημέρα  της

εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Θέρμης μετά από την αριθμ. 31905/15-09-2017  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που

επιδόθηκε σε καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Πρόγραμμα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών

βρέθηκαν παρόντα 7  μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαμαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Ζελιλίδης Δαμιανός

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Χρυσοχόου Παύλος

3. Μίχου – Κουγιάμη Σουλτάνα

4.Κουγιουμτζίδης Σταύρος

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης

6. Σαραφιανός Χρήστος

7.Σφονδύλας Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του Δήμου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος  το 2ο

θέμα   ημερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 13-09-2017 εισήγηση του

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου  με την οποία προτείνει την Διατήρηση

και περαιτέρω διάθεση κενών θέσεων περιπτέρων και κατάργηση θέσεων περιπτέρων στο Δήμο

Θέρμης λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Την υποπαράγραφο ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄222 )η οποία αντικαταστάθηκε

από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/14-4-2014)΄΄ Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας

Υπουργείου Εσωτερικών΄΄.

2. Την Εγκ.38/23463/6-6-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Την  με  αρ.173/2016  Απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Δήμου  Θέρμης  περί  <<Κανονισμού  χρήσης  και

λειτουργίας  Κοινοχρήστων χώρων >> που εγκρίθηκε  με  το  α.π.31781/25-05-2016 έγγραφο της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

4. Την αρ.35878/18-10-2016 (Α.Δ.Α.:  70KΒΩΡΣ-7ΘΥ)  Απόφαση Δημάρχου Θέρμης περί  ανάκλησης

αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.



5. Το αρ.51211/ 11-12-2015 έγγραφο του τμήματος προς τις Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες Δήμου

Θέρμης περί διατήρησης ή κατάργησης υφιστάμενων θέσεων.

6. Την αρ.127/2015 απόφαση της Δ.Κ.Θέρμης περί καθορισμού και χωροθέτησης περιπτέρων.

7. Την αρ. 15/2015 Απόφαση της Δ.Κ.Πλαγιαρίου περί διατήρησης υφιστάμενης θέσης περιπτέρου.

8. Τις αριθ. 1/2016 και 32/2015  Αποφάσεις  της Τ.Κ. Αγ.Παρασκευής και  της Τ.Κ.Αγ.Αντωνίου περί

κατάργησης θέσεων περιπτέρων

9. Την αρ.111/2016  Απόφαση της Δ.Κ. Θέρμης περί κατάργησης θέσης περιπτέρου στη συμβολή των

οδών Απ.Κουγιάμη και Σαπφούς.

10. Το αρ.1277/ 17-01-2017 έγγραφο του τμήματος προς το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης .

11. Την  αρ.1014/16/58-α’ από 14-02-2017 γνωμοδότηση του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.6 του Ν.3852/2010 τα σχετικά με την εκμετάλλευση των

περιπτέρων, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Δήμων.

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:

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΄)

Επίσης σε περίπτωση που αυτά διατηρηθούν, θα διατεθούν ως εξής:

Α.  Σύμφωνα με την ισχούσα νομοθεσία προβλέπεται η παραχώρηση ποσοστού 30% επί του συνόλου των

θέσεων, οι οποίες θέσεις προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης.

α) σε άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.)

β) σε πολύτεκνους και

γ)  σε  όσους  μόνιμους  αξιωματικούς,  ανθυπασπιστές  και  υπαξιωματικούς,  δόκιμους  έφεδρους

αξιωματικούς  και  οπλίτες  θητείας  συμμετείχαν  με  οποιονδήποτε  τρόπο  στα  πολεμικά  γεγονότα  της

χρονικής  περιόδου  από  την  20η  Ιουλίου  έως  την  20ή  Αυγούστου  1974  στην  Κύπρο,  καθώς  και  στα

γεγονότα που έλαβαν χώρα το  1964  στην Τυληρία  και  Λευκωσία και  το  1967 στην  Κοφινού  και  τους

Αγ.Θεοδώρους  της  Κύπρου.   Από  την  εφαρμογή  της  παρούσας  περίπτωσης  εξαιρούνται  όσους

ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε

βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας,

κατόπιν  κατάθεσης σχετικών δικαιολογητικών,  βάσει  του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος,  με  την

καταβολή  τέλους  και  εφόσον  πληρούται  η  προϋπόθεση  του  άρθρου  285  του  ν.3463/2006,  περί  μη

ύπαρξης οφειλών.

Β. Η διάθεση του υπολοίπου 70% των καθοριζόμενων θέσεων γίνεται με Δημοπρασία, σύμφωνα με τις   

    εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων (π.δ.270/81)



Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η απευθείας παραχώρηση των θέσεων αυτών.

  

Εν προκειμένω, στο Δήμο Θέρμης σύμφωνα με τα αρχεία της Νομαρχίας υφίστανται οι παρακάτω θέσεις

περιπτέρων:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

11 ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ

1 Ν.ΡΥΣΙΟΥ

2 Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

4 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

2 ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1 ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

Μετά από το αρ.51211/ 11-12-2015 έγγραφο του τμήματος, σχετικά με τη διατήρηση ή την κατάργηση των

υφιστάμενων θέσεων περιπτέρων οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θέρμης αποφάσισαν τα

εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ Διατήρηση  (10)  δέκα  θέσεων  –  κατάργηση  (1)  μίας  θέσης

( αρ.127/2015 και αρ.111/2016 αποφάσεις)

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Διιατήρηση( 4) τεσσάρων θέσεων    ( αρ.43/2015)

ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κατάργηση  (2)  δύο θέσεων              ( αρ.32/2015)

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κατάργηση   (3) τριών θέσεων           (αρ.1/2016)

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Διατήρηση  (1) μίας θέσης                 (αρ.15/2015)

Ν.ΡΥΣΙΟΥ Διατήρηση  (1) μίας θέσης                 (αρ.7/2016)

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Διατήρηση  (2) δύο θέσεων               (αρ.33/2015)

Αντιστοίχως, οι Δ.Κ.Τριλόφου,Καρδίας,Ταγαράδων και οι Τ.Κ.Περιστεράς, Σουρωτής, Λιβαδίου δεν έχουν

και δεν επιθυμούν τον καθορισμό θέσεων περιπτέρου.

Αναλυτικότερα: 

Με την αρ.127/2015 απόφαση-γνωμοδότηση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Θέρμης  προτείνει

την διατήρηση των παρακάτω θέσεων: 

1. Περίπτερο στη συμβολή των οδών Σ.Πέτρουλα- Β.Ταβάκη 

2. Περίπτερο στην πλατεία Παραμάνα (έναντι Στενημάχου)

3. Περίπτερο στη πλατεία Παραμάνα (έμπροσθεν δημοτικού πάρκινγκ)

4. Περίπτερο στη πλατεία Παραμάνα (έναντι Πειραιώς)

5. Περίπτερο στη πλατεία Παραμάνα 

6. Περίπτερο στην Απ.και Γρ.Ταβάκη - Μακρυγιάννη

7. Περίπτερο στην Κ.Χάψα - Υψηλάντη



8. Περίπτερο στη συμβολή των οδών Κ.Χάψα- Ιασονίδου

9. Περίπτερο έμπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (6o χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης)

10. Περίπτερο στον οικισμό Τριαδίου (είσοδος οικισμού)

επίσης, με την αρ.111/2016 απόφαση γνωμοδότησε για την κατάργηση της θέσης που βρίσκεται : 

      11.    στην επέκταση της Θέρμης (Απ.Κουγιάμη-Σαπφούς)

Από τις προαναφερόμενες θέσεις, οι (4) τέσσερις που ακολουθούν έχουν   κενωθεί   και μπορούν να 

δημοπρατηθούν ή να παραχωρηθούν σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4257/2014.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Δ.Κ. Θέρμης- ΟΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Φαρδέλλα Σουλτάνα 

χήρα Κων/νου

(απεβίωσε στις 

17/04/2015)

 πλατεία Παραμάνα 

 (έναντι Στενημάχου)

αρ.26754/ 21-07-1983

(Ανακλήθηκε 18-10-2016 με την αρ.1943 

απόφαση Δημάρχου)

Νικολαίδης Αλέξανδρος

(Θύμα πολέμου)

(απεβίωσε στις  

19/02/2011 )

Έμπροσθεν κτιρίου  ΤΕΦΑΑ 

(6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης)

αρ.10/36400/ 17-11-2008

(Ανακλήθηκε 01/07/2011 με την αρ.23961 

απόφαση )

Πασσά Ελένη

 (Θύμα πολέμου)

(απεβίωσε στις 

24/11/2011)

Υψηλάντου και Κ.Χάψα αρ.10/21265 /  04-09-2003 

(Ανακλήθηκε  21-03-2017  με  την  αρ.11601

απόφαση)

Ουζούνη Αλεξάνδρα 

χήρα Γεωργίου

(απεβίωσε στις 

20/10/2013)

Ιασονίδου και Κ.Χάψα αρ.10/3226/ 02.02.2007

(Ανακλήθηκε 18-10-2016 με την αρ.1943 

απόφαση Δημάρχου )

 Επιπρόσθετα, στη Δ.Κ. Πλαγιαρίου υφίσταται μία (1) κενωθείσα θέση περιπτέρου με τα παρακάτω 

στοιχεία :

 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Δ.Κ. Θέρμης- ΟΔΟΣ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Κολοβού Αλεξάνδρα

χήρα Αναστασίου 

θύματος πολέμου

(ανενεργό πάνω από 2 

έτη)

Δ.Κ.Πλαγιαρίου

Τοποθεσία Μπελμπόντ

 (επί της Μιαούλη)

αρ.10/669/18.01.2005

(Ανακλήθηκε  09.12.2016 με την αρ.2303 

απόφαση Δημάρχου)

και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας πρότεινε με την αρ.15/2015 απόφαση του τη διατήρηση 

αυτής της θέσης.  

Επομένως μπορεί να διατεθεί σύμφωνα με την  υποπαράγραφο ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012

(Α΄222 )η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93/14-4-2014)΄΄ Επείγουσες

ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών΄΄ σχετική νομοθεσία .

Επιπλέον, με το αρ.1277/ 17-01-2017(σχετ.10) έγγραφο του τμήματος προς το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης,

ζητήθηκε η έγκριση για την καταλληλότητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών

και οχημάτων για να προχωρήσει η υπηρεσία  στη διάθεση των κενωθέντων περιπτέρων. 

 Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης με το αρ. 1014/16/58-α έγγραφο γνωμοδότησε θετικά.



Όσον αφορά   τις καταργήσεις θέσεων  : 

Στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Αντωνίου  του  Δήμου  Θέρμης  σύμφωνα  με  τα  αρχεία  της  κοινότητας

υφίστανται (2) δύο θέσεις περιπτέρων.  Η δικαιούχος του ενός περιπτέρου Γάκη Ελένη απεβίωσε στις 11-

08-2013 και ανακλήθηκε η άδεια, σύμφωνα με την  αρ.35878/18-10-2016 (Α.Δ.Α.: 70KΒΩΡΣ-7ΘΥ) Απόφαση

Δημάρχου Θέρμης περί ανάκλησης αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων . 

 Η δικαιούχος του δευτέρου περιπτέρου Τσάκου Κωνσταντία απεβίωσε στις 28-08-2012 και ανακλήθηκε η

άδεια στις 06-11-2012 με την αρ.44418/06-11-2012 απόφαση του δήμου Θέρμης.  

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ.Αντωνίου προτείνει με την αρ.32/2015 απόφαση την κατάργηση

των (2) δύο θέσεων.

 

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίας  Παρασκευής του Δήμου Θέρμης,  σύμφωνα με τα αρχεία της  κοινότητας

υφίστανται (3) τρεις θέσεις περιπτέρων. 

 Ο δικαιούχος Ζερζεβούλης Σταύρος απεβίωσε στις 27-03-2013 και ανακλήθηκε η άδεια σύμφωνα με την

αρ.35878/18-10-2016  (Α.Δ.Α.:  70KΒΩΡΣ-7ΘΥ)  Απόφαση  Δημάρχου  Θέρμης  περί  ανάκλησης αδειών

εκμετάλλευσης περιπτέρων.  Ομοίως οι υπόλοιποι δικαιούχοι απεβίωσαν και έγινε ανάκληση των αδειών

από την προηγούμενη αδειοδοτούσα αρχή, την Νομαρχία.

Το  Συμβούλιο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Αγ.Παρασκευής  προτείνει  με  την  αρ.1/2016  απόφαση  την

κατάργηση των  (3) τριών υφιστάμενων θέσεων.

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εισηγείται:

 

1)  Τη διατήρηση των  παρακάτω θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Θέρμης : 

ΔΚ ΘΕΡΜΗΣ Διατήρηση (10)  δέκα Θέσεων  (εκ  των  οποίων οι  τέσσερις  (4)

θέσεις  έχουν  κενωθεί  και  αναφέρονται  αναλυτικά  παρακάτω)

(αρ.127/2015)

ΔΚ ΒΑΣΛΙΚΩΝ Διατήρηση ( 4) τεσσάρων θέσεων    ( αρ.43/2015)

ΔΚ Ν.ΡΥΣΙΟΥ Διατήρηση  (1) μίας θέσης                  (αρ.7/2016)

ΤΚ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Διατήρηση  (2) δύο θέσεων               (αρ.33/2015)

2)   την διατήρηση και περαιτέρω διάθεση των παρακάτω κενωθέντων (κλειστών) περιπτέρων

       στο Δήμο Θέρμης:

       1. πλατεία Παραμάνα (έναντι Στενημάχου), ΔΚ Θέρμης

       2. έμπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (επί της οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης), ΔΚ Θέρμης

       3.  Υψηλάντου και Κ.Χάψα, ΔΚ Θέρμης

       4.  Ιασονίδου και Κ.Χάψα ,ΔΚ Θέρμης 

       5. Τοποθεσία Μπελμόντ, Δ.Κ.Πλαγιαρίου  (αρ.15/2015 απόφαση ΔΚ Πλαγιαρίου)



3)  Την οριστική κατάργηση των παρακάτω θέσεων, όπως ορίζεται από την ανωτέρω σχετική

       νομοθεσία: 

 ΔΚ ΘΕΡΜΗΣ Μία (1) θέση στην συμβολή των οδών Σαπφούς-

Κουγιάμη (επέκταση Θέρμης)  (αρ.111/2016)

 ΤΚ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τρεις (3) θέσεις (αρ.1/2016)

ΤΚ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δύο (2) θέσεις (αρ.32/2015)

Στο  σημείο  αυτό  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Επιτροπής  να  αποφασίσουν  σχετικά  και  να

διαμορφώσουν την εισήγησή τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρ. 73

του Ν. 3852/2010, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εισηγητικές αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου και του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου με συνημμένα τα

απαραίτητα δικαιολογητικά, τις σχετικές αποφάσεις των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου,

καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :

1)  Τη διατήρηση των  παρακάτω θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Θέρμης : 

ΔΚ ΘΕΡΜΗΣ Διατήρηση (10)  δέκα Θέσεων  (εκ  των  οποίων οι  τέσσερις  (4)

θέσεις  έχουν  κενωθεί  και  αναφέρονται  αναλυτικά  παρακάτω)

(αρ.127/2015)

ΔΚ ΒΑΣΛΙΚΩΝ Διατήρηση ( 4) τεσσάρων θέσεων    ( αρ.43/2015)

ΔΚ Ν.ΡΥΣΙΟΥ Διατήρηση  (1) μίας θέσης                  (αρ.7/2016)

ΤΚ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ Διατήρηση  (2) δύο θέσεων               (αρ.33/2015)

2)   την διατήρηση και περαιτέρω διάθεση των παρακάτω κενωθέντων (κλειστών) περιπτέρων

       στο Δήμο Θέρμης:

       1. πλατεία Παραμάνα (έναντι Στενημάχου), ΔΚ Θέρμης

       2. έμπροσθεν κτιρίου ΤΕΦΑΑ (επί της οδού Θεσ/νίκης – Θέρμης), ΔΚ Θέρμης

       3.  Υψηλάντου και Κ.Χάψα, ΔΚ Θέρμης

       4.  Ιασονίδου και Κ.Χάψα ,ΔΚ Θέρμης 

       5. Τοποθεσία Μπελμόντ, Δ.Κ.Πλαγιαρίου  (αρ.15/2015 απόφαση ΔΚ Πλαγιαρίου)



3)  Την οριστική κατάργηση των παρακάτω θέσεων, όπως ορίζεται από την ανωτέρω σχετική

       νομοθεσία: 

 ΔΚ ΘΕΡΜΗΣ Μία (1) θέση στην συμβολή των οδών Σαπφούς-

Κουγιάμη (επέκταση Θέρμης)  (αρ.111/2016)

 ΤΚ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τρεις (3) θέσεις (αρ.1/2016)

ΤΚ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δύο (2) θέσεις (αρ.32/2015)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 22/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                           Ακριβές απόσπασμα

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


