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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο πραθηηθό ηες δηα δώζες ζσλεδρίαζες αρηζ. 05/2022 ηες Επηηροπής Ποηόηεηας Ζφής ηοσ Δήκοσ
Αικφπίας
Αξηζκ.Απόθ.:9/2022

Θέκα:Απνκάθξπλζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ ζηελ Σ.Κ Σζάθσλ

ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29 Θοσιίοσ, ηνπ έηνπο 2022, εκέρα Παραζθεσή θαη
ώρα 13:00 κ.κ. ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ Δήκνπ, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Δεκάξρνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ: 12421/25-07-2022, ποσ δόζεθε ζηο θάζε κέιος τφρηζηά, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021 (ην νπνίν ηξνπνπνηεί ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010) θαη ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ ε π η ά (7) κειώλ
ζπκκεηείραλ πέληε (5) κέιε, δειαδή:
ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ
1

ΜΗ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ

Μπάηζεο Υξήζηνο (Δήκαξρνο σο Πξόεδξνο Ε.Π.Ζ.)

1

Νάλνπ Πνιπμέλε (Αληηπξόεδξνο ηεο Ε.Π.Ζ.)
2

2

Γηάληζεο Δεκήηξηνο (Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.)
Λαδάξνπ – Παπαδνπνύινπ
(Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.)

ηαπξνύια

Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.)
3
4

Πξνθνπίδεο Επάγγεινο (Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.)
Αβξακίθαο ηέθαλνο (Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.)

5
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θα. Θληδεκπαηδάθε Δήκεηξα, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
Πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θ. Μπάηζεο Υξήζηνο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγνύκελνο ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ, ηελ αξηζκ.πξση.: 11605/8-7-2022 εηζήγεζε
ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο, ε νπoία είρε ζηαιεί ζηα κέιε θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή, πνπ έρεη σο εμήο:
ΘΕΜΑ:

Απνκάθξπλζε θνπβνπθιίνπ πεξηπηέξνπ ζηελ ΣΚ Σζάθσλ

σλ.:

Η κε αξηζ. 1/2022 απόθ. ΣΚ Σζάθσλ
Σν κε αξηζ. 1016/49/323-α/28-5-2022 έγγξαθν Α.Σ.Αξηδαίαο

Έρνληαο ππόςε:




Σν άξζξν 94, λ.3852/10 «Πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο δήκσλ», παξ.6-34, πξνζηίζεηαη σο αξκνδηόηεηα ε εθαξκνγή ηεο
ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ «θαη πώιεζεο πξντόλησλ θαπλνύ, θαζώο
θαη παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο θπιηθείνπ- θαθελείνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.δ.
1044/1971, όπσο ηζρύεη.»
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.δ. 1044/1971 ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ
επηηξέπεηαη ε κεηαηόπηζε πεξηπηέξνπ «…., είηε δηά ιόγνπο αζθαιείαο, θπθινθνξίαο, εμσξατζκνύ ηνπ πεξηβάιινληνο
δηά εθηειέζεσο Δεκνζίσλ, Δεκνηηθώλ, Κνηλνηηθώλ ή Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθειείαο έξγσλ…. ε πεξίπησζε
κεηαηνπίζεσο πεξηπηέξνπ θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ δηθαηνύρνπ ε δαπάλε βαξύλεη απηόλ. ε πεξίπησζε απηεπαγγέιηνπ
κεηαηνπίζεσο ηνύηνπ, ε ζρεηηθή δαπάλε, ε απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο πεξηπηέξνπ, θαζώο θαη νη ηπρόλ θζνξέο πνπ
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νθείινληαη ζηε κεηαηόπηζε βαξύλνπλ απηόλ επ' σθειεία ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε κεηαηόπηζε.» Η απόθαζε απηή
εθδίδεηαη κεηά από γλώκε ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο,
όπνπ απηή πθίζηαηαη. Γηα ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απόθαζεο απαηηείηαη γλώκε ηεο νηθείαο αζηπλνκηθήο αξρήο, ε
νπνία εμεηάδεη ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ από πιεπξάο αζθάιεηαο ηεο θπθινθνξίαο πεδώλ θαη ησλ νρεκάησλ, κε
επηηξεπόκελνπ ηνπ θαζνξηζκνύ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο γλώκεο. Η γλώκε παξέρεηαη εληόο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ εξσηήκαηνο ηνπ δήκνπ θαη παξεξρνκέλεο
άπξαθηεο απηήο, ηεθκαίξεηαη ε ζεηηθή γλώκε απηήο σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ρώξνπ από πιεπξάο αζθάιεηαο.
Σελ κε αξηζ. εγθ. 38/23463/06.06.2014 ΤΠ.Ε. ζύκθσλα κε ηελ νπνία δελ λνείηαη εθεμήο ε έλλνηα ηνπ
"ζρνιάδνληνο" πεξηπηέξνπ αιιά ηνπ "θελσζέληνο". Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, κε απόθαζε ε νπνία εθδίδεηαη κεηά από
γλώκε ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη εηζήγεζε ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο, όπνπ απηή
πθίζηαηαη, απνθαζίδεη αλ ζα δηαηεξεζεί ην θελσζέλ πεξίπηεξν ή ζα απνκαθξπλζεί.
Σελ κε αξηζ. 1/2022 απόθ.ΣΚ Σζάθσλ ζύκθσλα κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε απνκάθξπλζε ηνπ θνπβνπθιίνπ ηνπ
αλελεξγνύ πεξηπηέξνπ ιόγσ παιαηόηεηαο είλαη επηθίλδπλν θαη απνηειεί εζηία κόιπλζεο γηα θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηνπ θνπβνπθιίνπ.
Σν κε αξηζ. 1016/49/323-α έγγξαθν ηνπ Α.Σ.Αξηδαίαο ζύκθσλα κε ην νπνίν ην ελ ιόγν πεξίπηεξν πξέπεη λα
απνκαθξπλζεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε δηέιεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ.
Παξαθαινύκε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε ελ ιόγσ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη έκπξνζζελ ηνπ
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο «Κιεκαηαξηά».
Η ζέζε ηνπ πεξηπηέξνπ παξακέλεη ελεξγή γηα δηάζεζε ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε ηελ κε
αξηζ.147/2020 ΑΔ (ΦΧΓΧΧΦΧ-ΘΥΔ).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αθού άθοσζε ηελ αλφηέρφ εηζήγεζε θαη έιαβε σπόυε ηες:
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν4555/2018
 Σν άξζξν 102 ηνπ Ν.4876/2021
 Σν άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 40 παξ. 3 ηνπ
Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197).
 Σελ από 8/07/2022 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο
 Η με αριθ. 1/2022 απόφ. ΤΚ Τςάκων
 Το με αριθ. 1016/49/323-α/28-5-2022 ζγγραφο Α.Τ. Αριδαίασ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζεηηθά
πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην, γηα ηελ απνκάθξπλζε θνπβνπθιίνπ
πεξηπηέξνπ που βρίςκεται ζμπροςθεν του καταςτήματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ «Κληματαριά» ζηελ
Σνπηθή Κνηλόηεηα Σζάθσλ
Η απόθαζε απηή πήξε αύμ. Αξηζκ. 9/2022
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο, δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Γηα απηό ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
(Α θ ο ι ο σ ζ ο ύ λ Τ π ο γ ρ α θ έ ς)
ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ
Αρηδαία 29 Θοσιίοσ 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Π.Ζ.

ΜΠΑΣΗ ΥΡΗΣΟ
ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΜΩΠΘΑ
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