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Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 58/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Κατάργηση µε αποµάκρυνση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της συµβολής των οδών Παπαναστασίου

µε Βενιζέλου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης.

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης  σήµερα  την  16η  ∆εκεµβρίου   2016  ηµέρα  της

εβδοµάδας  Παρασκευή  και ώρα 13:00 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

του  ∆ήµου  Θέρµης   µετά  από  την  αριθµ.  43279/12-12-2016   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  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη

απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, Πρόεδρος 1.Τιτέλης Κωνσταντίνος

2.Ιωσηφίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 2.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Σαραφιανός  Χρήστος

5. Καραουλάνης ∆ηµήτριος (αναπληρωµατικό 

µέλος)

6.Ζελιλίδης ∆αµιανός

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου,  Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 1ο

θέµα  ηµερήσιας  διάταξης είπε ότι  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 79 περ.  δ1 του

Ν.3463/2006  «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:



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 συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 02-12-2016 εισήγηση του Αυτοτελούς

Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

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 ∆.Κ .Θέρµης µε την αρ. 111/2016 Απόφαση της  γνωµοδότησε υπέρ της κατάργησης της θέσης και την

αποµάκρυνση του κουβουκλίου. 

Επισηµαίνουµε  ότι  το  εν  λόγω  κουβούκλιο  θα  αποµακρυνθεί  µε  ευθύνη  της  ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών και δαπάνη του ∆ήµου.

Η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική κατάργηση και αποξήλωση του περιπτέρου στη συµβολή των οδών

Παπαναστασίου και  Βενιζέλου στη ∆.Κ. Θέρµης όπως ορίζεται από την ανωτέρω σχετική νοµοθεσία.

Κατόπιν  ο  Πρόεδρος έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  αριθµ.  111/2016 απόφαση  του  Συµβουλίου  της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Θέρµης,  σύµφωνα  µε  την  οποία  γνωµοδοτεί   οµόφωνα  την  κατάργηση  θέσης

περιπτέρου και την αποµάκρυνση κουβουκλίου, που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Παπαναστασίου

και Βενιζέλου στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης.

Κατόπιν  των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή  µετά από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  παραπάνω  εισήγηση   της

αρµόδιας  Υπηρεσίας,  τα  συνηµµένα  σ΄  αυτήν  σχετικά  έγγραφα,  την  αριθµ.  111/2016  απόφαση  της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Θέρµης  και  τις  σχετικές  διατάξεις  του  άρθρ.73  του  Ν.3852/2010  περί

εισηγητικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Και  εισηγείται  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  την  κατάργηση   θέσης  περιπτέρου  και  την  αποµάκρυνση

κουβουκλίου,  που  βρίσκεται  στη  συµβολή  των  οδών  Παπαναστασίου  και  Βενιζέλου  στη  ∆ηµοτική

Κοινότητα Θέρµης, όπως αποτυπώνεται στην ανωτέρω εισήγηση και στην αριθµ. 111/2016 απόφαση του

Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 58/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα

                                                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ                                                                    


