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Από το πρακτικό της αριθµ. 13/2018
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης 34/2018

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αίτηµα για  ανάκληση της  αρ.  πρωτ.  27938/22.8.2016  Άδειας  Λειτουργίας  καταστήµατος
«Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών, Επιχείρηση Αναψυχής & Προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευµατωδών ποτών  (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε συγκρότηση Μπαρ)»
της  ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE στην ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης,  του ∆ήµου
Θέρµης λόγω λειτουργίας  παράνοµου χώρου στάθµευσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 29η Αυγούστου 2018  ηµέρα της

εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.    29420 /24-08-2018  έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.

5  του  άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα  Καλλικράτης»  και  αφού

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  8 µέλη,

ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Χρυσοχόου Παύλος

2. Γκιζάρης Στέργιος

3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός  

5. Ιωσηφίδης Ιωάννης  

6. Σαραφιανός Χρήστος

7. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

8. Πονερίδης Παναγιώτης (αναπληρωµατικό 
µέλος)

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών. (σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου 

Θέρµης).

Για τη συζήτηση του παραπάνω θέµατος κλήθηκαν:

α)  µε την υπ΄αριθµ. 29463 /24-8-2018 πρόσκληση η κ. Κιουρτζίδου Ανθή πληρεξούσια δικηγόρος
των,  1. Μοέν Κουρή, 2. Λαϊλά Κουρή, 3. Ζελιλίδου Ευθυµία, 4. Ζελιλίδη Γεώργιο

β)   µε  την  υπ΄αριθµ.  29464  /24-8-2018  πρόσκληση  η  ∆ικηγορική  Εταιρεία  Κορωνάκης  και
Συνεργάτες που εκπροσωπεί την  ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ

γ)  µε την υπ΄αριθµ. 29465 /24-8-2018 πρόσκληση ο κ. Μάγκος Ιγνάτιος



δ)  µε  την  υπ΄αριθµ.  29466  /24-8-2018  πρόσκληση  ο  κ.  Βογιατζής  ∆ηµήτριος  Εντεταλµένος
∆ηµοτικό  Σύµβουλο  του  Γρ.  Αδειοδοτήσεων  &  ρυθµίσεις  εµπορικών δραστηριοτήτων  και  η  κ.
Τριαντάρη Ευαγγελία υπάλληλος του αυτοτελούς τµήµατος τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης.

Κατά τη συνεδρίαση παραστάθηκαν : η κ. Κιουρτζίδου Ανθή πληρεξούσια δικηγόρος των,  1. Μοέν
Κουρή, 2. Λαϊλά Κουρή, 3. Ζελιλίδου Ευθυµία, 4. Ζελιλίδη Γεώργιο, η κ. Μουλοπούλου Ευαγγελία
και  η  κ.  Χονδρού  Ελίτσα  συνεργάτιδες  της  κας  Γκιουρτζίδη,  ο  κ.  Κορωνάκης  Ευστάθιος
πληρεξούσιος δικηγόρος της  ENTERTAIMENT PRODUCTIONS ΙΚΕ, ο κ. Κουδρόγλου Αντώνιος
πληρεξούσιος δικηγόρος του κ.  Μάγκου,  ο κ.  Μάγκος Ιγνάτιος,  η κ.  ∆ιδίλη,  και  ο κ.  Ματέλλας
Χρήστος πληρεξούσιος δικηγόρος του ∆ήµου Θέρµης.

Πριν  την  συζήτηση  του  θέµατος  της  ηµερησίας  διατάξεως    ο  κ.  Κουδρόγλου  πληρεξούσιος

δικηγόρος  του  κ.  Μάγκου,  υπέβαλε  αίτηµα  για  να  τεθεί  στη  Συνεδρίαση  ως  εκτός  ηµερήσιας

διάταξης θέµα, η  Ανάκληση της αρ. πρωτ. 27938/22.8.2016  Άδειας Λειτουργίας καταστήµατος η

χρήση υπαίθριου σταθµού λειτουργίας στάθµευσης οχηµάτων, καθώς διαπιστώθηκε από το Α.Τ.

Θέρµης, χρήση ∆ηµοτικής έκτασης ως παράνοµου χώρου στάθµευσης οχηµάτων.

Ο Πρόεδρος είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί
ένα  θέµα  σαν  κατεπείγον  πρέπει  πρώτα  να  αποφασιστεί  µε  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του
συνολικού αριθµού των µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον.

Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα αυτό,
πρέπει  επίσης να ληφθεί  µε  την  απόλυτη πλειοψηφία  του συνολικού αριθµού  των µελών της
Επιτροπής Ποιότητα Ζωής.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση , αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, το

αίτηµα του κ. Κουδρόγλου, και σύµφωνα µε  τις διατάξεις του Ν. 3852/10 άρθρο 73 παρ. 1Α «περί

αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

                                                                                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει τα αίτηµα για συζήτηση ως εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµα της  ανάκλησης της αρ.

πρωτ.  27938/22.8.2016   Άδειας  Λειτουργίας  καταστήµατος  «Επιχείρηση  Παροχής

Υπηρεσιών,  Επιχείρηση  Αναψυχής  &  Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο  οινοπνευµατωδών

ποτών   (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ  µε  συγκρότηση  Μπαρ)»  της

ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE στην ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης

λόγω  χρήσης ∆ηµοτικής έκτασης ως παράνοµου χώρου στάθµευσης οχηµάτων καθώς θεωρεί ότι

δεν  αποδείχθηκε  το  κατεπείγον  της  συζητήσεως  ενώ  απαιτείται  από  την  Επιτροπή  η  µελέτη

συνολικά όλων των εγγράφων που σχετίζονται µε το θέµα, τα οποία θα υποβληθούν ενώπιον της

Επιτροπής ύστερα από εισήγηση του αρµοδίου θέµατος αλλά και η προηγούµενη  ακρόαση  της

έχουσας την άδεια εταιρείας . 

Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον
του Συντονιστή της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
πλήρη γνώση αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018.
Σε  περίπτωση  υποβολής  αίτησης  θεραπείας  κατά  της  απόφασης  οι  προβλεπόµενες  για  την
άσκηση  της  ειδικής  διοικητικής  προσφυγής   ενώπιον  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης  προθεσµίες  αναστέλλονται  από  την  υποβολή  της  αίτησης  θεραπείας  και  µέχρι  την
έκδοση απόφασης επ’αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσµίας τπου άρθρου 24
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν. 2690/1999



Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 34/2018

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                 

                                                Ακριβές απόσπασµα
                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ
        


