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Από	το	πρακτικό	της	αριθμ.	03/2018
Τακτικής	Συνεδριάσεως	της	Επιτροπής	Ποιότητας	Ζωής	του	Δήμου	Θέρμης

Αριθμ.	Απόφασης.	13/2018

Π	Ε	Ρ	Ι	Λ	Η	Ψ	Η
Γνωμοδότηση	για	την	παραχώρηση	χώρου	για	την	ανέγερση	μνημείου	για	τους	

Κρήτες	μαχητές,	πεσόντες	του	“Μακεδονικού	Αγώνα”.

Στη	Θε�ρμη	και	στο	Δημοτικο� 		Κατα� στημα	Θε�ρμης,	ση� μερα	την	20η	Φεβρουαρι�ου		2018		ημε�ρα

της	εβδομα� δας	Τρι�τη	και	ω� ρα	13:30	συνη� λθε	σε	τακτικη� 	συνεδρι�αση		η	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας

Ζωη� ς	του	Δη� μου	Θε�ρμης	μετα� 	απο� 	την	αριθμ.	5452/15-02-2018	 	ε�γγραφη	προ� σκληση	του

Προε�δρου	της	Επιτροπη� ς	που	επιδο� θηκε	σε	καθε�να	Συ� μβουλο,	συ� μφωνα	με	τις	διατα� ξεις	της

παρ.	5	του	α� ρθρου	75	του	Ν.	3852/2010	(Φ.Ε.Κ.	87/τευ� χος	Α’/2010)	περι�	«Νε�α	Αρχιτεκτονικη�

της	Αυτοδιοι�κησης	και	της	Αποκεντρωμε�νης	Διοι�κησης	Προ�γραμμα	Καλλικρα� της»	και	αφου�

διαπιστω� θηκε	ο� τι	υπα� ρχει	η	νο� μιμη	απαρτι�α,	γιατι�	σε	συ� νολο	9	μελω� ν	βρε�θηκαν	παρο� ντα	5

με�λη,	η� τοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.	Σαμαρα� ς	Σωκρα� της,	προ� εδρος 1.	Κουγιουμτζι�δης	Σταυ� ρος

2.	Ζελιλι�δης	Δαμιανο� ς 2.	Χρυσοχο� ου	Παυ� λος

3.	Γκιζα� ρης	Στε�ργιος 3.	Μι�χου	–	Κουγια� μη	Σουλτα� να

4.	Σαραφιανο� ς	Χρη� στος 4.Ιωσηφι�δης	Ιωα� ννης

5.	Σφονδυ� λας	Δημη� τριος

Στη	συνεδρι�αση	παρε�στη	και	η	υπα� λληλος	του	Δη�μου,	Καλαφα� τη	Μαρι�α,	για	την	τη� ρηση	των	

πρακτικω� ν.	

Ο 	 Προ� εδρος 	 κη� ρυξε 	 την 	 ε�ναρξη 	 της 	 συνεδρι�ασης 	 της 	 Επιτροπη� ς 	 Ποιο� τητας 	 Ζωη� ς 	 και

εισηγου� μενος	 	το	6ο	θε�μα	 	 	ημερη� σιας	 	δια� ταξης	ε�θεσε	υπο�ψη	των	μελω� ν	της	Επιτροπη� ς	τα

εξη� ς:

	 Με 	την 	απο� 	 03-06-2017 	αι�τηση 	 του 	Συλλο� γου 	Φι�λων 	Κρητικη� ς 	Παρα� δοσης 	 «Ξαστερια� »

Θε�ρμης		ζητη� θηκε	η	παραχω� ρηση	κοινο�χρηστου	χω� ρου	επι�	της	συμβολη� ς	των	οδω� ν	Βενιζε�λου

και	Κολοκοτρω� νη	στη	Δ.Κ	Θε�ρμης, 	για	την	ανε�γερση	μνημει�ου	προς	τιμη� ν 	των	Πεσο� ντων

Κρητω� ν	Αγωνιστω� ν	του	Μακεδονικου� 	Αγω� να	

Με 	 την 	 αριθ.48/2017 	 απο�φαση� 	 του 	 το 	 συμβου� λιο 	 της 	 Δημοτικη� ς 	 κοινο� τητας 	 Θε�ρμης

γνωμοδο� τησε	θετικα� 	για	τη	 	παραχω� ρηση	κοινο�χρηστου	χω� ρου	για	την	ανε�γερση	μνημει�ου

προς	τιμη� ν	των	Πεσο� ντων	Κρητω� ν	Αγωνιστω� ν	του	Μακεδονικου� 	Αγω� να	με	την	προϋπο� θεση

να 	 υπα� ρξει 	 προηγουμε�νως 	 ε�λεγχος 	 της 	 Τεχνικη� ς 	 υπηρεσι�ας 	 του 	 Δη�μου 	 για 	 τις 	 τεχνικε�ς

προδιαγραφε�ς	του	μνημει�ου.



Το	παραπα� νω	θε�μα	διαβιβα� στηκε	στην	Επιτροπη� 	Ποιο� τητας	Ζωη� ς	για	γνωμοδο� τηση	μαζι�	με

φωτογραφι�α	του	μνημει�ου	που	θα	τοποθετηθει�.

Η	Επιτροπη� 	 μετα� 	απο� 	διαλογικη� 	συζη� τηση	,αφου� 	α� κουσε	την	ειση� γηση	του	Προε�δρου,	 και	αφου�

ε�λαβε	 	υπο�ψη	την	υπ.	αριθ.	48/2017	γνωμοδο� τηση	 	της	Δημοτικη� ς	Κοινο� τητας	Θε�ρμης,	την

απο� 	03-06-2017	αι�τηση	του	Συλλο�γου	Φι�λων	Κρητικη� ς	Παρα� δοσης	«Ξαστερια� »	Θε�ρμης,	τη

φωτογραφι�α	του	μνημει�ου	και	συ�μφωνα	με		τις	διατα� ξεις	του	Ν.	3852/10	α� ρθρο	73	παρ.	1Α	«περι�

αρμοδιοτη� των	της	Επιτροπη� ς	Ποιο� τητας	Ζωη� ς»

																				
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ	ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγει�ται	υπε�ρ	της	παραχω� ρησης	κοινο�χρηστου	χω� ρου,	που	βρι�σκεται	επι�	τη	συμβολη� 	των

οδω� ν,	Βενιζε�λου	και	Κολοκοτρω� νη	στη		Δ.Κ	Θε�ρμης,		για	την	ανε�γερση	μνημει�ου,	προς	τιμη� ν

των 	 Πεσο� ντων 	 Κρητω� ν 	 Αγωνιστω� ν 	 του 	 Μακεδονικου� 	 Αγω� να	 απο� 	 το 	 Συ� λλογο 	 Φι�λων

Κρητικη� ς	Παρα� δοσης	«Ξαστερια� »	Θε�ρμης.

Η	απο�φαση	αυτη� 	πη� ρε	α/α:	13/2018

Αφου� 	συντα� χθηκε	το	παραπα� νω	πρακτικο� 	υπογρα� φεται	ως	κατωτε�ρω
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