
                                                                                                   
                                                                                                         

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθµ.10/2016

Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 27/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Νέα θέση στάσιµου εµπορίου (καντίνα) στη ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης.

Στη Θέρµη   και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 24η Μαΐου 2016 ηµέρα της εβδοµάδας

Τρίτη  και ώρα 13:30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

µετά από την αριθµ. 16873/19-05-2016  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  6 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος 1.Ιωσηφίδης Ιωάννης, αντιπρόεδρος

2. Καρκατζούνης Θεοφάνης 2. Ακριτίδου Μαρία

3.Σαµαράς Σωκράτης 3.Κουγιουµτζίδης  Σταύρος

4. Ζελιλίδης ∆αµιανός

5. Σαραφιανός  Χρήστος

6. Μίχου-Κουγιάµη Σουλτάνα

 

Στη  συνεδρίαση  παρέστη  και  η  υπάλληλος  του  ∆ήµου   Πριτζάκη  Αικατερίνη,  για  την  τήρηση  των

πρακτικών. 

Για  τη  συζήτηση  του  παραπάνω  θέµατος  κλήθηκε  και  ο  κ.  Αδάµος  ∆ηµήτριος  µε  το   αριθµ.  πρωτ.

16884/19-05-2016 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο οποίος και παρέστη.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 5ο

θέµα  ηµερήσιας  διάταξης είπε ότι  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.  1 του  άρθρου 79 περ.  δ1 του

Ν.3463/2006  «καθορίζουν  όρους  και  προϋποθέσεις  για  τη  χρήση  και

λειτουργία……………………..γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων». 

Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 26 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ

118/15.05.2014  τεύχος  Α')  σε  πλατείες  ή  άλλους  ανεξάρτητους,  υπαίθριους,  ελεύθερους,  ιδιωτικούς,

δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 21-04-2016 εισήγηση του Αυτοτελούς

Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Με  το  παρόν  έγγραφο  σας  διαβιβάζουµε  την  αίτηση  του  κ.  Αδάµου  ∆ηµητρίου,  µε  την  οποία  ζητά

χρήση  κοινόχρηστου  χώρου  ως  θέση  στάσιµου  εµπορίου  µε  αντικείµενο  ΚΑΝΤΙΝΑ στο  τεµάχιο  212

ιδιοκτησίας του ∆ήµου Θέρµης στο βορειοανατολικό τµήµα της εισόδου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου στην οδό Θέρµης – Τριαδίου όπως αυτό φαίνεται στο χάρτη που κατέθεσε µε την

αίτησή του.

Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους,

ιδιωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. 

Η  ∆ιεύθυνση  Τροχαίας   Θέρµης  µε  το  υπ  αρ  1014/16/53-α’/29.02.2016  και  η  ∆ιεύθυνση  Τεχνικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου µε το υπ αρ 5042/19.04.2016 έγγραφό τους γνωµοδοτούν υπέρ της ικανοποίησης

του αιτήµατος».



Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος είπε ότι το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης µε την αριθµ.

43/2016 απόφασή  του  γνωµοδότησε οµόφωνα  και  απέρριψε  το  αίτηµα  ορισµού νέας θέσης στάσιµου

εµπορίου  µε  αντικείµενο  ΚΑΝΤΙΝΑ  στο  τεµάχιο  212  ιδιοκτησίας  του  ∆ήµου  Θέρµης  στο

βορειοανατολικό  τµήµα  της  εισόδου  της  ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  του  ∆ήµου  στην  οδό  Θέρµης  –

Τριαδίου. Επεσήµανε επίσης ότι σε περίπτωση επανακαθορισµού των θέσεων θα πρέπει να αποφεύγονται

θέσεις οι οποίες βρίσκονται έξω από κτίρια που στεγάζουν δηµοτικές υπηρεσίες. 

Κατόπιν  ο  Πρόεδρος  της  Επιτροπής  πρότεινε  στα  µέλη  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  να

γνωµοδοτήσουν αρνητικά στην δηµιουργία νέας θέσης στάσιµου εµπορίου, λαµβάνοντας υπόψη τους τον

ετήσιο σχεδιασµό του ∆ήµου, το γεγονός ότι υπάρχουν αδιάθετες κενές θέσεις στάσιµου εµπορίου στο

∆ήµο και τέλος την αρνητική εισήγηση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, το σκεπτικό

της οποίας θα πρέπει να εξαντληθεί σε βάθος στο νέο σχεδιασµό για τη χωροθέτηση νέων θέσεων.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καρκατζούνης Θεοφάνης δήλωσε πως δεν υιοθετεί το αιτιολογικό του τοπικού

συµβουλίου  για τα δηµόσια κτίρια,  συµφωνεί  όµως µε  την  ενιαία ετήσια διαδικασία ορισµού  θέσεων

στάσιµου εµπορίου, που δεν µπορεί να αναιρείται κατά περίπτωση.

Κατόπιν  των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  παραπάνω  εισήγηση   της

αρµόδιας  Υπηρεσίας,  τα  συνηµµένα  σ΄  αυτήν  σχετικά  έγγραφα  και  διαγράµµατα,  την  αριθµ.43/2016

απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης  και τις σχετικές διατάξεις του άρθρ.73 του

Ν.3852/2010 περί εισηγητικών αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                  ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αρνητικά σχετικά µε την αίτηση του κ. Αδάµου ∆ηµητρίου για τη

δηµιουργία νέας θέσης στάσιµου εµπορίου «Καντίνα» στην ∆ηµοτική  Κοινότητα Θέρµης στο  τεµάχιο

212  ιδιοκτησίας  του  ∆ήµου  Θέρµης  στο  βορειοανατολικό  τµήµα  της  εισόδου  της  ∆ιεύθυνσης

Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στην οδό Θέρµης – Τριαδίου, λαµβάνοντας υπόψη τους τον ετήσιο

σχεδιασµό του ∆ήµου, το γεγονός ότι υπάρχουν αδιάθετες κενές θέσεις στάσιµου εµπορίου στο ∆ήµο και

τέλος  την  αρνητική  εισήγηση  του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Θέρµης,  το  σκεπτικό  της

οποίας θα πρέπει να εξαντληθεί σε βάθος στο νέο σχεδιασµό για τη χωροθέτηση θέσεων.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καρκατζούνης Θεοφάνης δήλωσε πως δεν υιοθετεί το αιτιολογικό του τοπικού

συµβουλίου  για τα δηµόσια κτίρια,  συµφωνεί  όµως µε  την  ενιαία ετήσια διαδικασία ορισµού  θέσεων

στάσιµου εµπορίου, που δεν µπορεί να αναιρείται κατά περίπτωση.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 27/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                      Ακριβές απόσπασµα

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                     ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

                                                                                                                                                                




