
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 23/19-10-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 

 

Αριθµ. Απόφ. 392/2016      ΘΕΜΑ :  «Aίτηµα για παραχώρηση 

χρήσης χώρου της Τοπικής 

κοινότητας Περιστεράς» 

  

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 19η-10-2016 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την 
υπ αριθµ. 35554/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, 
η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα   25   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης το 
οποίο συζητήθηκε 1ο . 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αποστόλου Στυλιανός 3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

4 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος 5 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοχόου Παύλος 
7 Γκιζάρης Στέργιος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Ζελιλίδης ∆αµιανός 8 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)    

12 Κοντοπίδης Γεώργιος   

13 Κεφαλάς Ανέστης   

14 Λαγός Νικόλαος   

15 Λιάντας ∆ηµήτριος   

16 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

17 Μουστάκας Βασίλειος   

18 Μπίκος Κωνσταντίνος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.)    

25 Τσολάκης Απόστολος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα, υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Η ∆.Σ. Ακριτίδου Μαρία υπέβαλε δήλωση παραίτησης από το αξίωµα της ∆ηµοτικού  
Συµβούλου του συνδυασµού «∆ηµοκρατική Ενότητα Θέρµης» η οποία και έγινε αποδεκτή µε 
την αριθ.  1914/35368/13-10-2016 απόφαση ∆ηµάρχου και τη θέση της κατέλαβε αφού 
έδωσε το νόµιµο όρκο ο ∆.Σ. Λιάντας ∆ηµήτριος 
 
Το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
 

Για το παραπάνω θέµα κλήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 35558/14-10-2016  ο Πρόεδρος του 
συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς κος Κουτσιλάς Γεώργιος, ο οποίος 
παραστάθηκε.  
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.∆.Κ. «µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, 
επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που 
ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά 
συµφέροντα».  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την υπ αριθµ. 8/2016 απόφαση του 
συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς µε την οποία προτείνει την παραχώρηση 
δωρεάν χρήσης του κοινοτικού καταστήµατος Περιστεράς και συγκεκριµένα της αίθουσας 
που βρίσκεται πρώτη αριστερά της εισόδου, εµβαδού 17 τ.µ. , στο Σύλλογο Γυναικών 
Περιστεράς «Η Ερατώ» προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως έδρα του συλλόγου ύστερα από 
το µε αριθ. πρωτ. 20699/15-6-2016 αίτησή του.  
 
Ο Σύλλογος Γυναικών Περιστερών «Η Ερατώ»  προάγει τα τοπικά συµφέροντα του ∆ήµου 
καθώς σύµφωνα µε το καταστατικό του έχει ως σκοπό: 
Α) Την άνοδο του Πνευµατικού επιπέδου των κατοίκων του χωριού της Περιστεράς, τη 
σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ τους, την από κοινού αντιµετώπιση και µελέτη των 
προβληµάτων που υπάρχουν και αυτών που προκύπτουν κάθε φορά, 
Β) Την αλληλοβοήθεια , υποστήριξη και προστασία κατοίκων που έχουν ανάγκη και ειδικά 
ηλικιωµένα και αποµονωµένα άτοµα µε κοινωνική προσφορά, 
Γ) Την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διάσωση των εθίµων και κοινών παραδοτέων. 
∆) Την καλλιέργεια πνεύµατος αγάπης και φιλίας µεταξύ των µελών του συλλόγου και των 
άλλων συλλόγων του χωριού µε παρόµοιους σκοπούς και του εθελοντικού πνεύµατος µέσα 
από κάθε δραστηριότητα. 
Ε) Τη στενή επαφή, γνωριµία, αλληλεγγύη και συνεργασία των κατοίκων της Περιστεράς µε 
γενικότερες µορφωτικές καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις επιδείξεις εκθέσεις και 
διαλέξεις και µε την οργάνωση εκδροµών. 
 
Η πραγµατοποίηση των σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται µε κάθε νόµιµο µέσο και κυρίως: 
Συνεργασία  µε τους κατοίκους µε τους άλλους συλλόγους του χωριού και µε άλλους 
συλλόγους από άλλα µέλη. 
Η οργάνωση γραφείων και λέσχης για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των µερών. 
Η δηµιουργία της βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου η διοργάνωση σεµιναρίων διαλέξεων 
οµιλιών εκθέσεων συναυλιών εκδροµών αθλητικών εκδηλώσεων κινηµατογραφικών 
θεατρικών παραστάσεων. 
Εθελοντική εργασία µε έργα, χειροτεχνίες και άλλα δηµιουργήµατα, ζωγραφική, γλυπτική, 
µαγειρική κλπ, µε εκθέσεις των έργων των µελών σε τακτά διαστήµατα. 
Συντήρηση και φροντίδα της λαογραφικής έκθεσης της Περιστεράς. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε ότι ο Σύλλογος προέβη σε διάφορες δραστηριότητες για την 
πραγµατοποίηση των σκοπών και ανέφερε ενδεικτικά: 
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• ∆εκέµβριος 2015  Επίσκεψη στο Ογκολογικό Τµήµα του Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου 
• Μάρτιος 2016  ∆ιοργάνωση Εκδήλωσης "Τραπέζι Αγάπης” στην Περιστερά  
• Απρίλιος 2016 Επισκέψεις σε µοναχικούς ηλικιωµένους στην Περιστερά 
• Μάιος 2016  ∆ιοργάνωση για την προώθηση της Περιστεράς µέσω της εκποµπής του 

4Ε “Στον Τόπο που Γεννήθηκα”   
• Ιούνιος 2016 Εκδήλωση για το έθιµο του Κλείδωνα  
• Ιούνιος 2016 Συµµετοχή στις τοπικές εκδηλώσεις Περιστεριανά 
• Σεπτέµβριος 2016 Συµµετοχή στη Γιορτή Γάλακτος στην Περιστερά 
• Σεπτέµβριος 2016 Συµµετοχή στην εκδήλωση "Θέρµης Γεύσεις" 

Σύµφωνα µε το από 14-10-2016 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και 
αναφορικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κοινοτικού καταστήµατος της Τοπικής 
Κοινότητας Περιστεράς, λαµβάνοντας υπόψη  το από 10/10/2016 έγγραφο του Προέδρου της 
Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς ο οικισµός της Περιστεράς αποτελεί οικισµό προϋφιστάµενο 
του έτους 1923. Το οικόπεδο εντός του οποίου βρίσκεται το κοινοτικό κατάστηµα  ήταν για 
τουλάχιστον 200 χρόνια στην κυριότητα της πρώην Κοινότητας Περιστεράς και σήµερα του 
∆ήµου Θέρµης. Συνεπώς το κοινοτικό κατάστηµα, η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε το έτος 
1981 εντός του εν λόγω οικοπέδου από την τότε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης σε 
συνεργασία µε την Κοινότητα, ανήκε στη κυριότητα και νοµή της πρώην Κοινότητας 
Περιστεράς και σήµερα έχει περιέλθει στη κυριότητα του ∆ήµου Θέρµης. 
Επιπλέον για το εν λόγω  κτίριο έχει εκδοθεί η αριθ. 834/1984 οικοδοµική άδεια από την 
ΥΑΣΒΕ µε τίτλο “Ανέγερση ισόγειο κοινοτικού καταστήµατος” . Τέλος ο ∆ήµος έχει υποβάλλει 
την µε αριθ. 3250905/16 ∆ήλωση ένταξης Ν.4178/2013 (αρχική υποβολή) η οποία αφορά το 
Κοινοτικό κατάστηµα και ειδικότερα την προσθήκη ορόφου στο ισόγειο κτίσµα για το οποίο 
έχει εκδοθεί η ανωτέρω αναφερόµενη οικοδοµική άδεια. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση της Προέδρου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 
(Κ.∆.Κ.)  και του Ν. 3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα    

 
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου του κοινοτικού καταστήµατος 
Περιστεράς και συγκεκριµένα της αίθουσας που βρίκεται πρώτη αριστερά της εισόδου, 
εµβαδού 17 τ.µ. , στο Σύλλογο Γυναικών Περιστεράς «Η Ερατώ» προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί ως έδρα του συλλόγου ύστερα από το µε αριθ. πρωτ. 20699/15-6-2016 
αίτησή του και την  υπ αριθµ. 8/2016 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
Περιστεράς.  
Η παραχώρηση µπορεί να ανακληθεί µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εφόσον 
οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.  
 
Ο Σύλλογος θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας, της φροντίδας και της συντήρησης του 
χώρου και πάντα µε την συναίνεση και την συνεργασία του ∆ήµου. Τα δε έξοδα θα βαρύνουν 
το  Σύλλογο.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 392/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

                        ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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