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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το Πρακτικό της 4ης /2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Τεμπών 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2020 
          Στο Μακρυχώρι και στην αίθουσα συνεδριάσεων ¨Αντλιοστάσιο΄¨, σήμερα την 3η του 
μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, κεκλεισμένων των θυρών η οποία 
συγκροτήθηκε με την αριθμ.116/08-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Τεμπών και μετά από την αριθμ. Πρωτ. 3684/04-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής κ. Νικολάου Γεωργίου, η οποία δόθηκε στους Δημοτικούς συμβούλους, μέλη της, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), με τα εξής θέματα 
ημερησίας διάταξης:         

1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, της Κοινότητας  
Συκουρίου.  

2. Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Θέμιδος, της Κοινότητας  Συκουρίου 
3. Κοπή δέντρου (πεύκου) στην Κοινότητα Συκουρίου. 

 

Επί 7 μελών παραβρέθηκαν  5,    ήτοι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2.ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4.ΣΑΪΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

5.ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:   

1.ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2.ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 

Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή Γεωργία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης εισάγοντας το( 1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
ΘΕΜΑ: (1Ο) «Κατάργηση θέσης περιπτέρου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, της Κοινότητας  
Συκουρίου» 
 έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:  

 Το άρθρου 20 του Ν. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 
9 του Ν. 1043/1980 και του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008. 

 Σύμφωνα με του άρθρου 94 παρ. 6 περ. 34 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα σχετικά 
με την εκμετάλλευση των περιπτέρων, περιέχονται στην αρμοδιότητα των Δήμων.  

 Την υποπαρ. Στ2 του Ν. 4093/2012 περί θεσμικού πλαισίου των περιπτέρων (ΦΕΚ 
222/12-11-2012 τεύχος Α) περί θεσμικού πλαισίου των περιπτέρων, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α' 93/14.04.2014 τεύχος 
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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 περιβάλλον χώρος του. Η ανωτέρω 
απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας  δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και 
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

 Στην με αριθ.38 /23463/06-06-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
επισημαίνεται ότι ο καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων των περιπτέρων, αφορά 
τόσο σε νέες θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 
Επιπλέον επισημαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του “σχολάζοντος” περιπτέρου 
αλλά του “κενωθέντος”. 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, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το κενωθέν περίπτερο ή θα 
απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του, εφαρμόζεται η ως άνω διαδικασία. 

 Επιπλέον  έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: 

 Την υπ' αριθ. 176/4-01-1990 άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου, το οποίο βρίσκεται 
στην Κοινότητα Συκουρίου Λάρισας, εκδοθείσα από την πρώην Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Λάρισας επ' ονόματι της Ζαφείρη Βασιλικής του Ιωάννη. 

 Το με αριθμ. Πρωτ. 2613/7-04-2020 έγγραφο του Οικονομικού τμ. Δήμου Τεμπών 
προς την δικαιούχο Ζαφείρη Βασιλική του Ιωάννη. 

 Το με αριθμ. Πρωτ. 3825/24-05-2020 έγγραφο του Οικονομικού τμ. Δήμου Τεμπών 
προς τη ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας. 

 Τη με ημερ. 13-05-2020 απάντηση της κα. Ζαφείρη Βασιλικής του Ιωάννη, δικαιούχο 
της άδειας περιπτέρου,  όπου μας ενημερώνει ότι θα προβεί στην αποξήλωση και 
απομάκρυνση του εξοπλισμού του περιπτέρου, την αποξήλωση της παροχής 
(καλωδίου, κιβωτίου και μετρητή), και ότι το κουβούκλιο του περιπτερού θα είναι στη 
διάθεση του Δήμου. 

 Την με αριθμ. 802/30-06-2020 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης της 
υπ΄αριθμ.241/2380/2-3-1964 άδειας περιπτέρου.  

 Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.     

 Την με αριθμ.3/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκουρίου, περί 
κατάργησης θέσης περιπτέρου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου της Κοινότητας Συκουρίου, 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το έν λόγω περίπτερο δεν λειτουργεί, ενώ λόγω 
παλαιότητας εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία (λόγοι κατάρρευσης) 

         Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβαν υπόψη τους.  
 Το άρθρου 20 του Ν. 1044/1971, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

9 του Ν. 1043/1980 και του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008.    

 Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006, με τις τροποποιήσεις αυτών. 

 Τις διατάξεις της παρ. 1Β. ii), iii) & v του αρ. 73 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις της υποπαρ. Στ2 του Ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
76 παρ. 3 του Ν. 4257/2014. 

 Την με αριθμ.3/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκουρίου, περί 
κατάργησης θέσης περιπτέρου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου της Κοινότητας Συκουρίου 

 Το γεγονός ότι το άνω περίπτερο δεν είναι σε λειτουργία, και  εγκυμονεί κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία.   

Και μετά από διαλογική συζήτηση   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκφέρουν θετική άποψη για την κατάργηση της θέσης του κενωθέντος (σχολάζοντος) 
περιπτέρου το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ρήγα Φεραίου στην Κοινότητα Συκουρίου, την 
απομάκρυνση του κουβουκλίου του ανωτέρω περιπτέρου 

και παραπέμπουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 10/2020 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Μακρυχώρι 03-07-2020 

Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Νικολάου Γεώργιος 
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