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Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2017
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης. 16/2017

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων για το κατάστηµα του κ.  Λεµονάκη
που βρίσκεται στη Νέα Ραιδεστό για το έτος 2017. 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 11η Ιουλίου  2017  ηµέρα της

εβδοµάδας   Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

του ∆ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ. 23327/ 07-07-2017  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

1. Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος 1. Κουγιουµτζίδης Σταύρος

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Ζελιλίδης ∆αµιανός

3. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα 3. Σαραφιανός Χρήστος

4. Χρυσοχόου Παύλος 4. Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος  το 1ο θέµα

ηµερήσιας  διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την από 29-06-2017 εισήγηση του Αυτοτελούς

Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης  του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την αριθµ. πρωτ. 8074/10-03-2017  αίτησή του ο  κ. Λεµονάκης Ευάγγελος ζήτησε από το ∆ήµο Θέρµης τη

χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων εµβαδού 99,40 τµ. στο χώρο του πάρκου

έναντι του καταστήµατος ‘’ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ’’ µε διακριτικό τίτλο ‘’Lemon’’ που βρίσκεται

στην οδό Πολυτεχνείου 5 στη ∆Κ Ν.Ραιδεστού. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Χρήσης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων και µε το άρθρο 10, ο καθορισµός

των  κοινόχρηστων  χώρων  προς  παραχώρηση  γίνεται  µετά  από  γνωµοδότηση  του  αντίστοιχου  τοπικού

συµβουλίου.   Η  ∆Κ  Ν.Ραιδεστού  γνωµοδότησε  ως  προς  την  παραχώρηση  κοινόχρηστων  χώρων  για  την

κοινότητα της  ότι:  ‘’Κατά περίπτωση επιτρέπεται  η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε οδούς ή άλλους

χώρους που ικανοποιούν τις προδιαγραφές του Κανονισµού’’.

Επιπλέον  σύµφωνα  µε  το  άρθρο 10,  παρ.iv.  Πάρκα-  άλση ισχύει  ότι  :  ‘’Σύµφωνα µε  το  άρθρο 20  του

ν.4067/2012  και  το  άρθρο  21  του  ν.4269/2014  τα  πάρκα  και  τα  άλση  που  είναι  χαρακτηρισµένα  ως

κοινόχρηστοι  χώροι  εντός  των  οικισµών  είναι  δυνατόν  να  παραχωρούνται  για  λόγους  ήπιας

αναψυχής.  .....Ειδικά  για  τα  πάρκα  και  τα  άλση  ισχύει  η  υπουργική  απόφαση  125837/726/2013  του

αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σύµφωνα µε την οποία.........’’



Με το αρ. 21032/22-06-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας (χρήσης γης), το ισχύον καθεστώς των

χρήσεων  γης  του  14  οικοπέδου  στο  Ο.Τ.3  χαρακτηρίζεται  ως  <<γενική  κατοικία>>  και  η  χρήση  του

καταστήµατος είναι επιτρεπτή.

Ο κ.Λεµονάκης κατέθεσε αίτηση στο αρµόδιο Τµήµα στις 10-03-2017 µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,

όπως προβλέπονται  στον Κανονισµό Χρήσης και  Λειτουργίας  Κοινοχρήστων Χώρων.   Το  σκαρίφηµα που

κατέθεσε ο ενδιαφερόµενος στην υπηρεσία µας θεωρήθηκε από το αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας

∆όµησης του ∆ήµου σύµφωνα µε την διαδικασία αδειοδότησης που ορίζεται από τον Κανονισµό.

Με την αρ. 1016/49/209-α γνωµοδότησή της η Τροχαία Θέρµης γνωµοδότησε θετικά σχετικά µε τη χορήγηση

άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, εφόσον διασφαλιστεί ικανός χώρος

για την απρόσκοπη διέλευση των πεζών.

Η υπηρεσία εισηγείται θετικά να ικανοποιηθεί το αίτηµα του κ. Λεµονάκη Ευάγγελου για χρήση του πάρκου

(99,40 τµ.) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων µέχρι 31/12/2017, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης και θετική

η γνωµοδότηση της Τροχαίας .

Στο  σηµείο  αυτό  ο  Πρόεδρος  επισήµανε  την  υπ.  αριθ.  07/2017  σχετική  απόφαση  του  Συµβουλίου  της

∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού σύµφωνα µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα και εγκρίνει την χρήση

κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων εµβαδού 99,40τ.µ. στο χώρο του πάρκου, έναντι

του καταστήµατος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ” µε διακριτικό τίτλο “Lemon” που βρίσκεται στην

οδό Πολυτεχνείου 5 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού για το έτος 2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη της Επιτροπής τη µαταίωση της συζήτησης του θέµατος λόγω

αναρµοδιότητας  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, καθώς σύµφωνα µε τις διατάξεις του ψηφισµένου

µε  την  αριθ.  63/2016  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κανονισµού  Κοινοχρήστων  χώρων  και

συγκεκριµένα το άρθρο 11 : «4. Κάθε παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου (ή του

αρµόδιου Αντιδηµάρχου ), στην οποία περιγράφεται λεπτοµερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή

θέση, έκταση).» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν  σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρ.

73 του Ν. 3852/2010, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εισηγητικές αρµοδιότητες της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από  διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του

Προέδρου και της Υπηρεσίας µε συνηµµένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την  υπ. αριθ.07/2017 απόφαση

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Ραιδεστού, καθώς επίσης και τις διατάξεις  του  άρθρου 73

του Ν. 3852/2010 

                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ματαιώνει τη συζήτηση του θέµατος  λόγω αναρµοδιότητας  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, καθώς

σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  ψηφισµένου  µε  την  αριθ.  63/2016  απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου

Κανονισµού  Κοινοχρήστων  χώρων και  συγκεκριµένα  το  άρθρο 11  :  «4.  Κάθε  παραχώρηση κοινόχρηστου

χώρου γίνεται µε άδεια του ∆ηµάρχου (ή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου ), στην οποία περιγράφεται λεπτοµερώς ο

χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβή θέση, έκταση).» 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 16/2017

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ακριβές απόσπασµα
                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


