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A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθµ.26/2013 
 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης 

Αριθµ. Απόφασης 77/2013 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης ενδεικτικής πινακίδας φαρµακείου. 
 
  Στη Θέρµη  και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, σήµερα στις  23 
Οκτωβρίου  2013   ηµέρα   της   εβδοµάδας    Τετάρτη    και ώρα 12.30 συνήλθε σε 
τακτική  συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, µετά από την 
αριθµ.43813/18-10-2013  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 παραπάνω µοναδικό  θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι από την εταιρεία ΚΥΡΟΥ-∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε. δια 
του εκπροσώπου της ∆ηµητριάδη Γεωργίου του Κωνσταντίνου κατατέθηκε σχετική 
αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στον οικισµό 
Θέρµης (στο 1ο χλµ. της διαδηµοτικής οδού Θέρµης-Πανοράµατος) ενδεικτικής 
πινακίδας, που θα προσδιορίζει το κατάστηµα της (φαρµακείο). 
  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β του Ν. 2946/2001 η τοποθέτηση σε 
κατοικηµένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν την θέση ή την 
διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστηµάτων απαγορεύεται. Σε ειδικές 
περιπτώσεις όµως, όταν πρόκειται για καταστήµατα που πωλούν είδη ή παρέχουν 
υπηρεσίες άµεσης ανάγκης, ιδίως φαρµακεία, κέντρα υγείας και νοσοκοµεία, η 
τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων µπορεί να επιτραπεί µετά από προηγούµενη 
άδεια του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   Η χρήση του χώρου που µπορεί να παραχωρηθεί 
για τον σκοπό αυτό είναι χωρίς αντάλλαγµα και για την προβολή αυτή δεν οφείλεται 
τέλος διαφήµισης.  
 
  Για να λάβει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να υπάρξει σχετική εισήγηση 
από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου  
Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινοτήτας σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρ.73 του Ν.3852/2010. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής : 
α.  την αριθµ.41162/3-10-2013 εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος του ∆ήµου µε 
συνηµµένα το από 30-9-2013 µε αριθµ.πρωτ.40509 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου  µαζί µε τα λοιπά προβλεπόµενα έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει ότι :  
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- υπάρχει επαρκής χώρος για τη διέλευση των πεζών,  
- η ενδεικτική πινακίδα φαρµακείου (σταυρός) διαθέτει την απαιτούµενη στατική 

επάρκεια 
- η τοποθέτηση της πινακίδας θα γίνει µετά από υπόδειξη νέας θέσης από 

µηχανικό του ∆ήµου.  
β. την αριθµ.100/2013 απόφαση-θετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου της 
∆.Κ.Θέρµης 

 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή  να αποφασίσει 
σχετικά. 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε  
υπόψη  την εισήγηση  του Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας. τα 
προαναφερθέντα έγγραφα και την αριθµ.100/2013 απόφαση-γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου της ∆.Κ.Θέρµης καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2946/2001, 
του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 
 
  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αποδοχή του αιτήµατος  για τοποθέτηση σε 
κοινόχρηστο χώρο (επί του πεζοδροµίου) του οικισµού Θέρµης(στο 1ο χλµ. της 
διαδηµοτικής οδού Θέρµης-Πανοράµατος) ενδεικτικής πινακίδας (‘σταυρός 
φαρµακείου’), που θα προσδιορίζει το κατάστηµα της ΚΥΡΟΥ-∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε  , 
ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στον εντοπισµό του.  
 

  Η τοποθέτηση της πινακίδας θα γίνει µετά από υπόδειξη της θέσης από µηχανικό 
του ∆ήµου.  
 
  Μετά την τοποθέτηση θα κατατεθεί νέα υπεύθυνη δήλωση που να πιστοποιεί την 
ασφάλεια και στατική επάρκεια σύµφωνα µε την κατασκευή.  
 
  Η χρήση του χώρου αυτού είναι χωρίς αντάλλαγµα και για την προβολή αυτή δεν 
οφείλεται τέλος διαφήµισης.  

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α:77/2013 

 

    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 


