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Από το πρακτικό της αριθµ. 01/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 01/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ετήσια  έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Θέρµης  στους τοµείς αρµοδιότητάς
της για το έτος 2016.

Στη  Θέρµη    και  στο  ∆ηµοτικό   Κατάστηµα  Θέρµης,  σήµερα  την  30η  Ιανουαρίου  2017   ηµέρα  της

εβδοµάδας  ∆ευτέρα  και ώρα 1:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου

Θέρµης µετά από την αριθµ.  2545/26-01-2017  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  5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ
Χρυσοχόου Παύλος, πρόεδρος Τιτέλης Κωνσταντίνος

Ζελιλίδης ∆αµιανός Κουγιουµτζίδης Σταύρος

Σαµαράς Σωκράτης Ιωσηφίδης Ιωάννης

Σαραφιανός  Χρήστος Καρκατζούνης Θεοφάνης

Πονερίδης Παναγιώτης (αναπληρωµατικό µέλος)

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

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια
έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. 

O   Πρόεδρος της Επιτροπής µε το από 24-01-2017 έγγραφό του κοινοποίησε στα µέλη της Επιτροπής
σχέδιο της εν λόγω έκθεσης, προκειµένου να υποβάλουν τυχόν   παρατηρήσεις   τους.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής απόψεις για
τον  ουσιαστικό   ρόλο  που  µπορεί  να  διαδραµατίσει  η  Επιτροπή  στα  τοπικά  θέµατα  αναλαµβάνοντας
πρωτοβουλίες  στους  τοµείς  αρµοδιότητάς  της,  ιεραρχώντας  τις  προτεραιότητες  και  προτείνοντας  σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς υλοποιήσιµους στόχους, που θα συµβάλλουν καθοριστικά
στη βελτίωση της ζωής του πολίτη.

Επισηµαίνεται ότι µε τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις της η Επιτροπή µπορεί να συµβάλλει κατά το

δυνατόν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών και κατοίκων του ∆ήµου µας, που είναι άλλωστε ο

πρωταρχικός σκοπός της.

Ως  προς  τη  χορήγηση  προέγκρισης  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστηµάτων  υγειονοµικού

ενδιαφέροντος και µουσικών οργάνων, σκοπός της Επιτροπής πρέπει να  είναι η άµεση  λήψη αποφάσεων

για τη διευκόλυνση της δραστηριοποίησης των νέων επαγγελµατιών του ∆ήµου µας ιδιαίτερα στη δυσµενή

οικονοµική συγκυρία που διανύουµε.
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Επίσης άµεσα πρέπει και  γίνεται  η ανάκληση των αδειών αυτών, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται

παραβάσεις της νοµοθεσίας.

Σε  ό,τι αφορά τις εισηγήσεις της επιτροπής στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γνώµονα για τη  διαµόρφωσή τους

αποτελεί πάντα  η επιθυµία να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις που θα διευκολύνουν τους  κατοίκους   της

περιοχής στην καθηµερινότητα τους, θα διασφαλίζουν τα συµφέροντά τους και θα προάγουν την  εύρυθµη

και οµαλή κοινωνική ζωή.

Με την συνδροµή όλων των µελών της Επιτροπής και την τρέχουσα χρονιά θα ληφθούν σωστές, δίκαιες και

κάποιες φορές ίσως δύσκολες αποφάσεις, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της  ποιότητας ζωής των

δηµοτών και κατοίκων του ∆ήµου.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παρ.2 του
άρθρου 73 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει  την Έκθεση πεπραγµένων για το έτος 2016, η οποία έχει ως εξής: 

ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΈΤΟΥΣ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ

Με τη συγκρότηση της Επιτροπής  ένας κρίσιµος και διαρκώς αναπτυσσόµενος τοµέας δηµοτικής πολιτικής,

όπως είναι τα ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδοµικά και χωροταξικά, γίνεται 

αντικείµενο ενδελεχούς εξέτασης από ένα ευέλικτο συλλογικό και αντιπροσωπευτικό όργανο που  λαµβάνει 

αποφάσεις  µε την παρουσία και της µειοψηφίας η οποία µπορεί να ασκήσει, όπου θεωρείται απαραίτητο, 

τον ελεγκτικό της ρόλο.                                          

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης, που απαρτίζεται από 9  µέλη, εκ των οποίων τα  τρία
προέρχονται από τη µειοψηφία, το έτος 2016 συνήλθε σε 24 συνεδριάσεις, στις περισσότερες από τις οποίες
παρευρέθηκε αυξηµένος αριθµός συµβούλων (τουλάχιστον  6 από τους 9).

Η Επιτροπή  έλαβε  εξήντα τρεις (63) αποφάσεις, εκ των οποίων οι πενήντα εννιά (59) οµόφωνες, που  είναι
οι παρακάτω, ανά τοµέα αρµοδιότητά της:

Α. Άδειες καταστηµάτων- λειτουργίας µουσικής

i  . Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστηµάτων και επιχειρήσεων

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρµόδια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 83 του Ν.3852/2010, για τη

χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστηµάτων  και  επιχειρήσεων  µετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού

αιτήµατος του ενδιαφεροµένου.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την κάτωθι απόφαση επί του θέµατος:

1.Απόφαση  υπ’ αριθ.  11/2016  µε  Θέµα:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήµατος  υγειονοµικού

ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  λιανικής  διάθεσης  τροφίµων  και  ποτών  (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ,  ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΑΡΤΟΥ)», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 41, πλατεία ΟΧΙ, στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου, του ∆ήµου Θέρµης

2.Απόφαση  υπ’ αριθ.  32/2016  µε  Θέµα:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήµατος  υγειονοµικού

ενδιαφέροντος  «Επιχείρηση  Αναψυχής  και  Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο  οινοπνευµατωδών  ποτών

(ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που βρίσκεται στην οδό   ΟΧΙ αρ. 5, στην Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου, του ∆ήµου Θέρµης

3.Απόφαση  υπ’ αριθ.  44/2016  µε  Θέµα:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήµατος  υγειονοµικού

ενδιαφέροντος  “Επιχείρηση  Μαζικής  Εστίασης  Πλήρους  Γεύµατος,  ζεστής  και  κρύας  κουζίνας

(ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ),  που  βρίσκεται  στην  θέση  Γκολίνες,  στην  Τοπική  Κοινότητα  Περιστεράς,  του  ∆ήµου

Θέρµης.
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ii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής.

Η Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  έλαβε  εντός  του  2015  αιτήσεις  µαζί  µε  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά

προκειµένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας µουσικής.

Έπειτα  από τις  σχετικές γνωµοδοτήσεις της Υπηρεσίας  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη

αποφάσεων χορήγησης των εν λόγω αδειών, οι οποίες είναι οι εξής:

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2016 µε Θέµα: Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων για το έτος 2016,

στην  κα.  ΣΑΡΙ∆ΟΥ  ΙΟΥΛΙΑ   του  Αλεξάνδρου  για  το  κατάστηµά  της  υγειονοµικού  ενδιαφέροντος

«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που λειτουργεί  στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου του ∆ήµου Θέρµης,

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2016 µε Θέµα: Χορήγηση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων για το έτος 2016,

στην  κα.  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   του  Αριστοτέλη  για  το  κατάστηµά  της  υγειονοµικού

ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ

ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΠΙΤΣΑΡΙΑ)», που λειτουργεί  στην Τοπική

Κοινότητα Σουρωτής, του ∆ήµου Θέρµης. 

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2016 µε Θέµα: Χορήγηση άδειας  λειτουργίας µουσικών οργάνων για τρία έτη

(ανανέωση),  στην  κα.  ΜΕΤΖΙΤΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  του  ∆ηµητρίου  για  το  κατάστηµά  της  υγειονοµικού

ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», που λειτουργεί  στην Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου, του

∆ήµου Θέρµης. 

4.Απόφαση  υπ’ αριθ.  62/2016  µε  Θέµα:  Χορήγηση  άδειας  λειτουργίας  µουσικών  οργάνων  στην  κα.

Πετρίδου  Κυριακή  για  το   κατάστηµά  της  “Επιχείριση  Αναψυχής  και  Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο

οινοπνευµατωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)”, που λειτουργεί στην οδό ΟΧΙ, της Τοπικής Κοινότητας Κάτω

Σχολαρίου, του ∆ήµου Θέρµης, για ένα έτος.

iii. Ανακλήσεις αδειών και επιβολή διοικητικών κυρώσεων

1.Απόφαση υπ’ αριθ.  12/2016 µε Θέµα:  Ανάκληση της κατά πλάσµα χορηγηθείσας  άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας της ΣΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, που βρίσκεται στα αγρ/χια  947 & 948 ∆ηµοτικής Κοινότητας

Θέρµης,  λόγω επιστροφής των δικαιολογητικών,  από το τµήµα υγειονοµικού ελέγχου Θεσσαλονίκης µε

αρνητική γνωµοδότηση.

2.Απόφαση  υπ’  αριθ.  13/2016  µε  Θέµα:  Ανάκληση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήµατος

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  Μαζικής  Εστίασης  Πλήρους  Γεύµατος(ζεστής  και  κρύας

κουζίνας), (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ουζερί)» του Μιχαηλίδη Γεωργίου στην οδό Απ. & Γρ. Ταβάκη αρ. 6 (ΟΙΚ 157

Ο.Τ. 37), στην ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης.

3.Απόφαση  υπ’  αριθ.  14/2016  µε  Θέµα:  Ανάκληση  χορηγηθείσας  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας

καταστήµατος ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΟΡΑΜΑ, του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται

στο  αρ.  αγροτ.712  της  εκτός  σχεδίου  περιοχής  Θέρµης,  12ο χλµ.  Ε.Ο.  Θες/νίκης  –  Ν.  Μηχανιώνας,

∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης, λόγω του ότι δεν υφίσταται νοµίµως η ανωτέρω άδεια.
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4.Απόφαση  υπ’  αριθ.  15/2016  µε  Θέµα:  Ανάκληση  χορηγηθείσας  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας

καταστήµατος  ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ  W (πρώην  LIDO),  του  ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙ∆Η ΑΝΤΩΝΙΟΥ,  που

βρίσκεται στο αρ. αγροτ.712 της εκτός σχεδίου περιοχής Θέρµης, 12ο χλµ. Ε.Ο. Θες/νίκης – Ν. Μηχανιώνας,

∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης, λόγω του ότι δεν υφίσταται νοµίµως η ανωτέρω άδεια.

5.Απόφαση  υπ’  αριθ.  31/2016  µε  Θέµα:  Ανάκληση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήµατος

“ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ” του SHEHI AGIM  που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και Αδ. Κοραή στην

∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου, του ∆ήµου Θέρµης.

6.Απόφαση  υπ’  αριθ.  36/2016  µε  Θέµα:  Ανάκληση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήµατος

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  Μαζικής  Εστίασης  Πλήρους  Γεύµατος  (ζεστής  και  κρύας

κουζίνας), (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ουζερί)» του Μιχαηλίδη Γεωργίου στην οδό Απ. & Γρ. Ταβάκη αρ. 6 (ΟΙΚ 157

Ο.Τ. 37), στην ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης.

7.Απόφαση  υπ’  αριθ.  42/2016  µε  Θέµα:  Ανάκληση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  καταστήµατος

«Επιχείριση Παροχής Υπηρεσιών Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύµατος και Αναψυχής(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ,

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ)» του ΜΠΟΥΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ στο αρ. 12977 αγροτεµ. της

∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών, του ∆ήµου Θέρµης.

8.Απόφαση υπ’ αριθ. 63/2016 µε Θέµα: Ανάκληση της αρ. 2/1998 (αρ. πρωτ. 1407/4-6-1998) άδειας ίδρυσης

και λειτουργίας καταστήµατος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η του Ευθυµίου, που

βρίσκεται  στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου,  λόγω ουσιώδους  µεταβολής  των  όρων λειτουργίας  του

καταστήµατος  βάση  της  χορηγηθείσας  άδειας  από  το  ∆ήµο  Θέρµης  καθώς  και  για  λόγους  δηµοσίου

συµφέροντος.

Β. Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ.

Κατά το έτος 2016 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης κανονιστικών αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία

των  συστηµάτων  ύδρευσης,  άρδευσης  και  αποχέτευσης  του  ∆ήµου  µας,  τοποθέτηση  υπόγειων  κάδων,

περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας κ.λ.π.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 01/2016 µε Θέµα: Περί καθορισµού θέσης στάθµευσης  ΑΜΕΑ στο ΚΕΠ Θέρµης της

∆.Ε. Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης 

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 02/2016 µε Θέµα: Νέα θέση στάσιµου εµπορίου (καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο στη ∆Κ

Βασιλικών

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 05/2016 µε Θέµα: Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του Σχεδίου Κανονισµού

Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων ∆ήµου Θέρµης

4.Απόφαση υπ’ αριθ. 09/2016 µε Θέµα: Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του Σχεδίου Κανονισµού

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θέρµης, µε την οποία ανέβαλλε τη συζήτηση του θέµατος

5.Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2016 µε Θέµα: Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του Σχεδίου Κανονισµού

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  ∆ήµου Θέρµης

ΑΔΑ: 7ΦΚΣΩΡΣ-462



6.Απόφαση υπ’ αριθ.  18/2016 µε  Θέµα:  Εκ νέου  υποβολή  του Σχεδίου Κανονισµού,  ∆ιαχείρισης  και

Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων για όλους τους οικισµούς του ∆ήµου Θέρµης 

7.Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2016 µε Θέµα: Αίτηση αλλαγής του υφισταµένου ωραρίου λειτουργίας µουσικών

οργάνων 

8.Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2016 µε Θέµα: Καθορισµός θέσης στάθµευσης  ΑΜΕΑ για το ΚΑΠΗ Θέρµης επί

της οδού Καπετάν Χάψα

9.Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2016 µε Θέµα:  Νέα θέση στάσιµου εµπορίου (καντίνα) στη ∆ηµοτική Κοινότητα

Θέρµης.

10.Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2016 µε Θέµα: ∆ιαµόρφωση ωραρίου λειτουργίας µουσικής 

11.Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2016 µε Θέµα: ∆ιαµόρφωση ωραρίου λειτουργίας µουσικής 

12.Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2016 µε Θέµα: Περί χωροθέτησης Κεντρικού (Βασικού) Πράσινου Σηµείου στον

∆ήµο Θέρµης

13.Απόφαση  υπ’ αριθ.41/2016  µε  Θέµα:  Έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  ρύθµιση  της  επαγγελµατικής

δραστηριότητας κυκλοφορίας των ζωήλατων οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης.

14.Απόφαση υπ’  αριθ.  46/2016  µε  Θέµα:  Τροποποίηση  της  αριθµ.35/2016  απόφαση  της  Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής “Περί αλλαγής του υφιστάµενου ωραρίου χρήσης µουσικής

15.Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2016 µε Θέµα: Υπαίθριο Στάσιµο Εµπόριο – Κατάργηση θέσεων

16.Απόφαση υπ’ αριθ. 51/2016 µε Θέµα: Πρόταση  ίδρυσης  λαϊκής αγοράς στην Τοπική Κοινότητα Κάτω

Σχολαρίου.

17.Απόφαση υπ’ αριθ. 53/2016 µε Θέµα: Εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επί του Σχεδίου Κανονισµού

Λειτουργίας Νεκροταφείων ∆ήµου Θέρµης

18.Απόφαση  υπ’  αριθ.  55/2016  µε  Θέµα:  Περί  τοποθέτησης  επιβραδυντών  ταχύτητας  στις  οδούς

Αντιαεροπορικών και Π.Μελά της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου, µε την οποία γνωµοδότησε κατά

πλεοψηφία

19.Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2016 µε Θέµα: Κατάργηση µε αποµάκρυνση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί

της  συµβολής  των  οδών  Παπαναστασίου  µε  Βενιζέλου  στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Θέρµης  του  ∆ήµου

Θέρµης.

20.Απόφαση υπ’ αριθ. 61/2016 µε Θέµα: Πρόταση  ίδρυσης  λαϊκής αγοράς στην ∆ηµοτική Κοινότητας

Νέας Ραιδεστού. 

Γ.  Θέµατα  καθορισµού  χρήσεων  γης,  ρυθµιστικών  σχεδίων,  προγραµµατισµού  εφαρµογής

ρυθµιστικών σχεδίων,  οικιστικής  οργάνωσης ανοικτών  πόλεων,  εφαρµογής  Γενικού Πολεοδοµικού

Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.),  πολεοδοµικών  µελετών,  ανάπλασης  περιοχών,  πολεοδοµικών  επεµβάσεων,

χρηµατοδότησης  προγραµµάτων  ανάπλασης,  ανασυγκρότησης  υποβαθµισµένων  περιοχών,

πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών περιοχών, αποζηµίωσης ρυµοτοµούµενων, πολεοδοµικών

ρυθµίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήµα, περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και

έγκρισης πολεοδοµικών µελετών
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Η  επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  εισηγήθηκε  στο  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  για  τη  λήψη  αποφάσεων  επί  των

ανωτέρω θεµάτων, λαµβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις:

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 04/2016 µε Θέµα: Γνωµοδότηση επί αιτούµενης χωρικής µεταβολής του υπ αριθµ. 936

αγροτεµαχίου στο αγρόκτηµα Ν. Ρυσίου ιδιοκτησίας εταιρείας ‘∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΑΤΡΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε’.

2.Απόφαση υπ’ αριθ.  07/2016 µε Θέµα:  Περί  κατάργηση τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου στο Νέο Ρύσιο

∆ήµου Θέρµης

3.Απόφαση  υπ’ αριθ.  16/2016  µε  Θέµα:  Έγκριση  της  µελέτης  για  το  Τοπικό  Σχέδιο  Αποκεντρωµένης

∆ιαχείρισης Αποβλήτων του  ∆ήµου Θέρµης

4.Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2016 µε Θέµα: Καθορισµός ειδικών όρων δόµησης και ελαχίστων αποστάσεων

προσθηκών – κατασκευών, στο υπ αριθµ. 01 οικόπεδο του Ο.Τ. Γ335 Επέκτασης ∆ήµου Θέρµης.

5.Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2016 µε Θέµα: Γνωµοδότηση επί αιτούµενης χωρικής µεταβολής του υπ αριθµ. 46

αγροτεµαχίου στο αγρόκτηµα Ν. Ραιδεστού ιδιοκτησίας Καλαϊτζόγλου Ερατώς.

6.Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2016 µε Θέµα: Καθορισµός ειδικών όρων δόµησης και ελαχίστων αποστάσεων

κατασκευών, στο υπ αριθµ. 01Ν οικόπεδο του Ο.Τ. Γ325   Επέκτασης ∆ήµου Θέρµης.

7.Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2016 µε Θέµα: Τροποποίηση – Επέκταση  Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου σε τµήµα

του  υπ  αρ.  1479 αγροτεµαχίου  του Αγροκτήµατος  Θέρµης για  την  επέκταση του  Κέντρου ∆ιαχείρισης

Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Θέρµης.

8.Απόφαση  υπ’  αριθ.  43/2016  µε  Θέµα:  Γνωµοδότηση  σχετικά  µε  την  “Μελέτη  προσαρµογής  της

πολεοδοµικής  µελέτης  των  οικισµών  Θέρµης  και  Τριαδίου  της  ∆.Ε.  Θέρµης  του  ∆ήµου  Θέρµης  στο

Ν.4269/2016 και στις κατευθύνσεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ∆.Ε. Θέρµης”.

9.Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2016 µε Θέµα: Καθορισµός ειδικών όρων δόµησης και ελαχίστων αποστάσεων από

τα γύρω όρια των κατασκευών – προσθηκών, στο υπ αριθµ. 01 οικόπεδο του Ο.Τ. Γ335  Επέκτασης  ∆ήµου

Θέρµης, µε την οποία γνωµοδότησε κατά πλεοψηφία

10.Απόφαση υπ’ αριθ.57/2016 µε Θέµα: Καθορισµός ειδικών όρων δόµησης και ελαχίστων αποστάσεων

κατασκευών από τα γύρω όρια, στο υπ αριθµ. 01Ν οικόπεδο του Ο.Τ. Γ325  Επέκτασης  ∆ήµου Θέρµης,

χαρακτηρισµένο ως χώρος Νηπιαγωγείου και ∆ηµοτικού Σχολείου.

11.Απόφαση υπ’ αριθ. 59/2016 µε Θέµα: Γνωµοδότηση σχετικά µε τη “Μελέτη Τοπικών Πολεοδοµικών

Ρυθµίσεων Οικισµών ∆ήµου Θέρµης”.

12.Απόφαση  υπ’ αριθ.  60/2016  µε  Θέµα:  Γνωµοδότηση  σχετικά  µε  τη  “Τροποποίηση  –  Αναθεώρηση

Χωροταξικών ∆εδοµένων,  µέσω Εντοπισµένων Πολεοδοµικών Παρεµβάσεων και  Ρυθµίσεων,  λόγο,  των

Νέων Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων από την κατασκευή της Ε.Ο. 16 και της Οριοθέτησης του Κεντρικού

Ρέµατος στην Π.Ε. 6 (Περιοχή ΕΜΟ) Οικισµού Θέρµης ∆ήµου Θέρµης”.

∆. Προστασία του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγήθηκε  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι

θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος:
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1.Απόφαση  υπ’  αριθ.  08/2016  µε  Θέµα:  Απόψεις  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων του έργου «Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης», µε την οποία γνωµοδότησε κατά

πλεοψηφία

2.Απόφαση  υπ’  αριθ.  17/2016  µε  Θέµα:  Απόψεις  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα “Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΒΙΟΡΕΥΣΤΆ –

ΒΙΟΚΑΎΣΙΜΑ, ΙΣΧΎΟΣ 100kw” µε την επωνυµία “ ΝΕΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μ.Ε.Π.Ε” και διακριτικό τίτλο “FACTORY GROUP Μ.Ε.Π.Ε.”

3.Απόφαση υπ’ αριθ.  21/2016 µε  Θέµα:   Έγκριση  κοπής  δέντρων  στις  ∆ηµοτικές  Κοινότητες  Θέρµης,

Τριλόφου και Πλαγιαρίου.

4.Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2016 µε Θέµα: Απόψεις επί του αιτήµατος ∆ηµοτικού Σχολείου Ταγαράδων για

κοπή δέντρου στα πλαίσια του έργου  “Συντήρηση σχολικών κτιρίων”

5.Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2016 µε Θέµα:  Έγκριση κοπής δέντρων στo οικόπεδο 217 του Ο.Τ. 40 οικισµού

Πλαγιαρίου

6.Απόφαση  υπ’ αριθ.  40/2016  µε  Θέµα:   Έγκριση  κοπής  δέντρων  στo πάρκο  στη  συµβολή  των  οδών

∆ηµοκρίτου – Κολοκοτρώνη Οικισµού Θέρµης.

7.Απόφαση  υπ’  αριθ.  49/2016  µε  Θέµα:  Απόψεις  επί  του  φακέλου  της  Μελέτης  Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων του έργου : ∆ιευθέτηση ρέµατος ∆.∆. Νέας Ραιδεστού ∆ήµου Θέρµης.

Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.Απόφαση υπ’ αριθ.  03/2016 µε Θέµα:  Ετήσια   έκθεση πεπραγµένων  της  Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής

∆ήµου Θέρµης  στους τοµείς αρµοδιότητάς της για το έτος 2015.

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 06/2016 µε Θέµα: Περί ονοµατοδοσίας οδών στο αγρόκτηµα Τριλόφου

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2016 µε Θέµα: Ονοµατοδοσία οδού  στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου

4.Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2016 µε Θέµα: Περί ονοµατοδοσίας οδών στο αγρόκτηµα Τριλόφου

5.Απόφαση υπ’ αριθ.  45/2016 µε  Θέµα:  Παραχώρηση τµήµατος  δηµοτικού  αγροτεµαχίου  στον οικισµό

Μονοπηγάδου για τοποθέτηση ειδικής κατηγορίας κεραίας χαµηλής περιβαλλοντικής όχλησης. 

6.Απόφαση υπ’ αριθ. 47/2016 µε Θέµα: Γνωµοδότηση επί αιτούµενης άδειας διέλευσης  του υπ αριθµ. 46

αγροτεµαχίου στο αγρόκτηµα Νέας Ραιδεστού  ιδιοκτησίας  Καλαΐτζόγλου Ερατούς  από το υπ’ αριθµ.  2

χέρσου ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης. 

7.Απόφαση  υπ’ αριθ.48/2016  µε  Θέµα:  Γνωµοδότηση  για  την  κατασκευή  δικτύου  οπτικών  ινών  της

εταιρείας  µε  την  επωνυµία  “VODAFON –  ΠΑΝΑΦΟΝ”  Ανώνυµη  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών”  εντός

δασικής έκτασης Ισενλή. 

8.Απόφαση υπ’ αριθ. 52/2016 µε Θέµα: Χαρακτηρισµός κοινόχρηστης δηµοτικής έκτασης ως οδού στην

περιοχή του αγροκτήµατος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας του ∆ήµου Θέρµης. 

9.Απόφαση υπ’ αριθ. 54/2016 µε Θέµα: Χαρακτηρισµός κοινόχρηστης δηµοτικής έκτασης ως οδού στην

περιοχή του αγροκτήµατος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καρδίας του ∆ήµου Θέρµης.

Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.
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Η απόφαση αυτή πήρε α/α:  01/2017

    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

                                                               ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ                                                  
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