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ΕΘΗΓΗΗ 

  
Ππορ Σην Επιηποπή Ποιόηηηαρ Ζωήρ  ηος Δήμος Λαμιέων . 
 

Θέμα: «Καηάπγηζη  κενωθένηορ πεπιπηέπος πληζίον ηος Δημοηικού 
σολείος Γοπγοποηάμος,  ζηην Δημοηική Κοινόηηηα Γοπγοποηάμος  και 
αποξήλωζη κοςβοςκλίος   » 
 

Σίζεληαη ππόςε ηεο  Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο Λακίαο  ηα παξαθάησ: 
1. Οη  δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 94 παξ. 6 εδ. 34 θαη άξζξν 95 παξ. 1α ηνπ Ν. 

3852/2010 πεξί πξόζζεησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηέξρνληαη ζηνπο 
Δήκνπο. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ λ. 4257/2014 «Επείγνπζεο ξπζκίζεηο 
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ εζσηεξηθώλ» 

3. Η παξάγξαθνο 1Γ  ηεο εγθύθιηνπ 38/6-6-2014 ηνπ Τπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη: «Εθόζνλ θελσζεί , γηα 
νπνηνλδήπνηε ιόγν, πεξίπηεξν κεηά ηε δηαδηθαζία απηή, γηα ηελ 
παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 
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 , αποθαζίζει αν θα 
διαηηρηθεί ηο κενωθέν περίπηερο ή θα απομακρυνθεί…»  

 
Επίζεο ιακβάλνληαο ππόςε ηα εμήο δεδνκέλα: 
 
1.Η άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ πνπ βξίζθεηαη πληζίον  ηος 
Δημοηικού σολείος Γοπγοποηάμος  ζηελ Δεκνηηθή    Κνηλόηεηα 
Γνξγνπνηάκνπ ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Γνξγνπνηάκνπ ηνπ Δήκνπ 
Λακηέσλ,  αλήθε  ζηελ θ. κούπα Ελένη ηνπ Ηιία  , ε  νπνία απεβίσζε. 
2.ηε ζπλέρεηα εθδόζεθε από ηελ ππεξεζία καο ε ππ΄αξηζ.10714/22-2-
2016 απόθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Λακηέσλ  γηα « αλάθιεζε ηεο άδεηαο 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ». 
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3.Σν πκβνύιην ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  Γνξγνπνηάκνπ κε ηελ  7/2021   
απόθαζή ηνπ, απνθάζηζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θνπβνπθιίνπ ηνπ ελ ιόγσ 
θελσζέληνο πεξηπηέξνπ, δηόηη είλαη θιεηζηό  εδώ θαη πνιιά ρξόληα θαη ε εηθόλα 
πνπ παξνπζηάδεη από αηζζεηηθήο απόςεσο είλαη πξνβιεκαηηθή θαη επίζεο ιόγσ 
παιαηόηεηαο είλαη επηθίλδπλν  γηα ηα κηθξά παηδηά πνπ παίδνπλ γύξσ από απηό.  

 
Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε: 

                       
1.Σην καηάπγηζη  ηος  κενωθένηορ πεπιπηέπος ζηην Δημοηική  Κοινόηηηα 
Γοπγοποηάμος  ηηρ Δημοηικήρ Ενόηηηαρ Γοπγοποηάμος ηος Δήμος 
Λαμιέων (πξώελ ηδηνθηεζίαο θ. θνύξα Ειέλεο), ηο οποίο βπίζκεηαι  
πληζίον ηος Δημοηικού σολείος Γοπγοποηάμος..   

  
   2.Σην αποξήλωζη ηος εν λόγω  κοςβοςκλίος, με έξοδα και εςθύνη  ηος              
Δήμος Λαμιέων.  

 
 

Η απόθαζη να διαβιβαζηεί  ζηο Δημοηικό ςμβούλιο ηος Δήμος 
Λαμιέων . 

 
 
ςνημμένα: . Η αξηζ. 4/2021  απόθαζε Σνπηθήο Κνηλόηεηαο.               . 

 
    
  Η   Αν Σμημαηάπσηρ              Ο    Αν Διεςθςνηήρ                Ο Απμόδιορ Ανηιδήμαπσορ              
  
 
    Δήμηηπα Παπιώηη                 Ηλίαρ Κςποδήμορ                    Παναγιώηηρ Φώζκολορ 
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