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A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθµ.24/2013 
 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 

Αριθµ. Απόφασης 74/2013 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Περί χρησιµοποίησης κοινόχρηστου χώρου  στην Τ.Κ.Ταγαράδων από την εταιρεία 
ΚΟΥΜΙΩΤΗ Α.Ε. 
 

  Στη Θέρµη  και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, σήµερα στις  7 
Οκτωβρίου  2013   ηµέρα   της   εβδοµάδας    ∆ευτέρα    και ώρα 11:00 συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, µετά από την 
αριθµ.40889/1-10-2013  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  9 µέλη ,ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Σαµαράς Σωκράτης (πρόεδρος)  

Αποστόλου Στυλιανός                Ουδείς 

 Γακούδη Βασιλική  

 Καρκατζίνος Νικόλαος  

Παπαφιλίππου Νικόλαος  

 Σαµαράς Νικηφόρος  

Στάθης Kων/νος  

Χρυσοχόου Παύλος  

 Χίνη ∆ήµητρα  

 
Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου , Τσανούκα Πηνελόπη, για την 
τήρηση των πρακτικών . 
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  και εισηγούµενος  το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθµ.19/2013 απόφαση –γνωµοδότηση 
του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων στην οποία προτείνεται η 
αποποµπή της εταιρείας ΚΟΥΜΙΩΤΗ Α.Ε  που δραστηριοποιείται επαγγελµατικά 
στην εν λόγω κοινότητα λειτουργώντας εργοστάσιο πίσσας στο αριθµ.729 ιδιόκτητο 
αγροτεµάχιο, από το υπ.αριθµ.870 κοινόχρηστο χέρσο το οποίο µετά από καταγγελία 
διαπιστώθηκε ότι χρησιµοποιεί παράνοµα (συγκεκριµένα 5,5 στρ.), εναποθέτοντας 
πρώτες ύλες ,έτοιµα προϊόντα και µηχανήµατα.  
   Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ,ως αρµόδιο όργανο, να διαµορφώσει 
την εισήγησή του σχετικά µε το θέµα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Προέδρου ,την αριθµ. 19/2013 απόφαση –γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Ταγαράδων καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρ.73 του Ν.3852/2010 περί των εισηγητικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής σε 
συναφή θέµατα 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Να διαβιβαστεί η αριθµ. 19/2013 απόφαση –γνωµοδότηση του Συµβουλίου της 
Τοπικής  Κοινότητας Ταγαράδων σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος στη ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης ,προκειµένου να διερευνηθεί καλύτερα το 
θέµα και να καθοριστούν οι περαιτέρω απαραίτητες  ενέργειες . 
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Η απόφαση αυτή πήρε α/α:74/2013 

 

    Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
 
    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:                                           

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασµα 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

 

                                                  ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 


