
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Μακρυχώρι 03-10-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                      Αριθ. πρωτ.           10065 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 27 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το 

Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9706/21-09-16  
πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση 
και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Διψάνας Αχιλλεύς 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Βλάγκας Ιωάννης 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Αργυρίου ιωάννης  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Ζάχος Βασίλειος  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Μαϊμάρης Δημήτριος 

9. Πανάγου Ελευθερία  22. Κακαγιάννης Χρήστος 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Μπίκας Χρήστος 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Τσεργάς Κων/νος  25. -- 

13. Τσούγιας Χρήστος  26.-- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1. Ζησάκη Ξανθή    4. Ντόντος Γεώργιος 

2. Τσιαπλές θωμάς   Αν και νόμιμα κληθέντες 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης   

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 

Καλότυχος Γ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι.  
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι.,  Μήτσιου Ι., Σακκαβός Ι. 

 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των εκτός  
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (15ο) «Επί της αριθ. 49/2016 απόφ. Ποιότητας Ζωής»  
Αριθμός   Απόφασης ( 150) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σαΐτης Αστ. 

ΑΔΑ: 6ΚΖ6ΩΗ7-Λ2Ξ



Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μας απέστειλε την αριθ. 49/2016 [ΑΔΑ: 7ΑΔΨΩΗ7-Ε61] απόφασή 
της, για ν’ αποφασίσουμε σχετικά: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Αριθ. Αποφ 49/2016 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 11/2016 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Τεμπών. 

ΘΕΜΑ: Χωροθέτηση και Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και 
χρήσης οικημάτων εκδιδόμενων επ’ αμοιβή προσώπων, κατά τις διατάξεις του ν.2734/1999 στο Δήμο Τεμπών» 
 
Στο Μακρυχώρι, σήμερα Tρίτη 20/9/2016 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1_ θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.3852/2010. 
2.Το υπ΄ αριθ. 9409/2016 Πρακτικό Διαβούλευσης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων 
και φορέων με ημερομηνία διεξαγωγής την 16_-9-2016. 
3. 2.Τις διατάξεις του Ν.2734/1999 παρ. 3 «Οι δήμοι και οι κοινότητες καθορίζουν, με απόφασή τους, τον αριθμό των 
εν λόγω αδειών που επιτρέπεται να χορηγούνται στην περιφέρειά τους, με βάση τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και 
ανάγκες, που σχετίζονται κυρίως με τον πληθυσμό τους και τη σύνθεση αυτού, την ύπαρξη στρατοπέδων, λιμανιών & 
βιομηχανικών μονάδων, καθώς και με την ανάπτυξη εμπορικών ή άλλων δραστηριοτήτων που επιβάλλουν 
απασχόληση ή διέλευση ατόμων από άλλες περιοχές. ……..» 
παρ. 4 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια, 
καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού 
κανονισμού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτίρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μ. από 
ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά 
κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και από πλατείες 
και παιδικές χαρές. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να αυξάνονται οι 
προαναφερόμενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτίρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση 
εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ οικημάτων, στα οποία μπορούν τα εν λόγω 
πρόσωπα να εγκαθίστανται». 
3. Την με αριθ.Πρωτ.6621/30-6-2016 αίτηση της CORINA GEORGIANA του RETRICA για χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής 
 
Εισηγήθηκε τα εξής: 
1. Τη χωροθέτηση για χρήση οικημάτων εκδιδόμενων επ’ αμοιβή προσώπων στη θέση Καρά Τσαϊρ της Τοπικής 
Κοινότητας Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών κατά τις διατάξεις του Ν.2734/1999 . 
2. Καμία τροποποίηση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 
 
Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ν’ αποφασίσει σχετικά 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.1 του Ν.3852/2010 , τις ανωτέρω 
διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
1. Τη χωροθέτηση για χρήση οικημάτων εκδιδόμενων επ΄ αμοιβή προσώπων να είναι στη θέση Καρά Τσαϊρ της 
Τοπικής Κοινότητας Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών κατά τις διατάξεις του Ν.2734/1999 . 
2. Καμία τροποποίηση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 
 
Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2016 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΑΣΤ. ΣΑΪΤΗΣ        ΕΥΘ. ΜΠΟΥΖΕΚΗΣ 
         ΚΩΝ. ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ 
         Γ. ΤΣΙΟΠΑ-ΛΥΤΡΑ 
         ΞΑΝΘΗ ΖΗΣΑΚΗ 
         ΙΩΑΝ. ΒΛΑΓΚΑΣ 
         Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ΑΔΑ: 6ΚΖ6ΩΗ7-Λ2Ξ



 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ, σύμφωνα και με την αριθ.49/2016 απόφαση 
Ε.Π.Ζ. τα παρακάτω: 
1. Την χωροθέτηση, για χρήση οικημάτων εκδιδόμενων επ΄ αμοιβή προσώπων, στη θέση «Καρά 
Τσαϊρ» της Τοπικής Κοινότητας Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών κατά τις διατάξεις του 
Ν.2734/1999 . 
2. Καμία τροποποίηση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 
  
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, την αριθ. 49/2016 [ΑΔΑ: 7ΑΔΨΩΗ7-Ε61] 
απόφαση Π.Ζ. και  μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας].   

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Σύμφωνα και με την αριθ.49/2016 [ΑΔΑ: 7ΑΔΨΩΗ7-Ε61]απόφαση Ε.Π.Ζ.: 

 
1. Την  χωροθέτηση, για χρήση οικημάτων εκδιδόμενων επ’ αμοιβή προσώπων, στη θέση 

«Καρά Τσαϊρ» της Τοπικής Κοινότητας Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών κατά τις διατάξεις 
του Ν.2734/1999. 
 

2. Καμία τροποποίηση των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2734/1999 
  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 150/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
 Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 

ΑΔΑ: 6ΚΖ6ΩΗ7-Λ2Ξ
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