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ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 5
ης

 /2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

Δήμου Τεμπών   

         Σήμερα την 22
η
 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τεμπών, η οποία συγκροτήθηκε με την 

αριθμ.116/08-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών, συνήλθε 

σε τακτική «κεκ λε ισμέν ων  των  θυ ρ ών » συνεδρίαση στο πλαίσιο λήψης μέτρων 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορονοϊού covid-19 & 

της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, και μετά από την αριθμ. Πρωτ. 8477/18-

09-2020 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’).         

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε 

σύνολο ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): ήτοι 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                      

1.Νικολάου Γεώργιος  

2.Κακαγιάννης Χρήστος  

3.Καραναστάσης Αθανάσιος 

4. Κοντογιάννης Ιωάννης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   

 

1.Μητσογιάννης Νικόλαος 

2.Ντόντος Γεώργιος 

3.Σαϊτης Γεώργιος  

 

Στην συνεδρίαση ορίσθηκε γραμματέας η υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζή 

Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. 

                  Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. και εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης,  

 «Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Κρανιάς για χρήση ως 

καφενείο» 

 έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα εξής:  

ΑΔΑ: Ω3ΚΚΩΗ7-ΟΡ0



Στο άρθρο 73 παρ. 1 εδαφ. Β περιπ ιι του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ 

(Φ.Ε.Κ.87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται 

προς το δημοτικό συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού 

εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, 

εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, 

ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων 

ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής 

αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, 

πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης 

πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.), τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

       Επιπλέον  έθεσε υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: 

Το με  αριθμ. 7757/31-08-2020 έγγραφο του προέδρου της Κοινότητας Κρανέας περί 

σύμφωνης γνώμης για την εκμίσθωση  τους δημοτικού καταστήματος στην 

Κοινότητα Κρανιάς, για χρήση ως καφενείο. 

 Το με ημερ. ισχύος 16-09-2020 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση του 

προέδρου, και είδαν: 

Το με  αριθμ. 7757/31-08-2020 έγγραφο του προέδρου της Κοινότητας Κρανέας 

Τις διατάξεις του αθρ. 73 του Ν.3852/2010. 

Και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκφέρουν θετική άποψη για την εκμίσθωση ισόγειου δημοτικού καταστήματος 

επιφάνειας 125,18 τ.μ. στην Κοινότητας Κρανέας της ΔΕ Κάτω Ολύμπού του Δήμου 

Τεμπών, για χρήση καφενείου για χρονικό διάστημα (4) τεσσάρων ετών με τη 

διαδικασία της δημοπρασίας 

  και παραπέμπουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2020. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Μακρυχώρι 23-09-2020 

Ο Πρόεδρος  

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Νικολάου Γεώργιος 

ΑΔΑ: Ω3ΚΚΩΗ7-ΟΡ0
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