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Από το πρακτικό της αριθµ. 01/2019
Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ. Απόφασης    2/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ετήσια έκθεση πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα Θέρµης,  σήµερα την  16η Ιανουαρίου  2019  ηµέρα της

εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του

∆ήµου  Θέρµης  µετά  από  την  αριθµ.  832/08-01-2019  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. Ιωσηφίδης Ιωάννης

2. Γκιζάρης Στέργιος 2. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα

3. Ζελιλίδης ∆αµιανός 3. Σαραφιανός Χρήστος

4.  Κουγιουµτζίδης Σταύρος 4.Χρυσοχόου Παύλος

5. Σφονδύλας ∆ηµήτριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Καλαφάτη Μαρία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  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. 

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.

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 2018, η οποία έχει ως εξής: 

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 2018 συνήλθε σε 18 συνεδριάσεις, στις περισσότερες από τις

οποίες παρευρέθηκε αυξηµένος αριθµός συµβούλων (τουλάχιστον  6 από τους 9).

Η Επιτροπή  έλαβε  σαράντα πέντε  (45) αποφάσεις, εκ των οποίων οι σαράντα δύο  (42) 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  δεν έλαβε καµία επί του θέµατος απόφαση

ii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2018 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.  7/2018 µε Θέµα:   Χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικής ή µουσικών

οργάνων για το κατάστηµα “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” του  Σ. Κ.

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2018 µε Θέµα:  Χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικής ή µουσικών

οργάνων για το κατάστηµα της Σ. Ν. στην  οδό Αθ. ∆ιάκου-Κανάρη – Αγ. Αθανασίου  (ΟΤ9),  στην

Τοπική Κοινότητα Σουρωτής. 



3. Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2018 µε Θέµα: Χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικής ή µουσικών

οργάνων για το κατάστηµα της  Π. Κ. στην  στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου.

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2018 µε Θέµα: Χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικής ή µουσικών

οργάνων για το κατάστηµα της Σ. ΜΑ  στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής.

iii  . Ανακλήσεις αδειών και επιβολή διοικητικών κυρώσεων  

1.Απόφαση υπ’ αριθ.  34/2018 µε Θέµα: Αίτηµα για ανάκληση της αρ. πρωτ. 27938/22.8.2016

Άδειας Λειτουργίας καταστήµατος  της ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE στην ∆ηµοτική Κοινότητα

Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης λόγω λειτουργίας  παράνοµου χώρου στάθµευσης.

2.Απόφαση  υπ’  αριθ.  35/2018 µε  Θέµα: Ανάκληση  της  αρ.  πρωτ.  27938/22.8.2016   Άδειας

Λειτουργίας  καταστήµατος   της  ENTERTAINMENT  PRODUCTIONS  IKE  στην  ∆ηµοτική  Κοινότητα

Θέρµης,

3. Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2018 µε Θέµα: Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή µη της αρ. πρωτ.

27938/22.8.2016   Άδειας  Λειτουργίας  καταστήµατος  «Επιχείρηση  Παροχής  Υπηρεσιών,  Επιχείρηση

Αναψυχής  &  Προσφοράς  κατά  κύριο  λόγο  οινοπνευµατωδών  ποτών   (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ  ΚΕΝΤΡΟ

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ  µε  συγκρότηση  Μπαρ)»  της  ENTERTAINMENT  PRODUCTIONS  IKE  στην  ∆ηµοτική

Κοινότητα Θέρµης,  του ∆ήµου Θέρµης,  ύστερα από την υπ’αριθ.  35/2018 απόφαση της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

4.   Απόφαση  υπ’ αριθ.  43/2018 µε Θέµα:  Ανάκληση  της αρ.πρωτ. 27938/22.8.2016  Άδειας

Λειτουργίας καταστήµατος «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών, Επιχείρηση Αναψυχής & Προσφοράς κατά

κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών  (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ µε συγκρότηση Μπαρ)»

της ENTERTAINMENT PRODUCTIONS IKE στην ∆ηµοτική Κοινότητα Θέρµης, του ∆ήµου Θέρµης.

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

του Κ.∆.Κ.

Κατά  το  έτος  2018 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.  9/2018 µε Θέµα:  Γνωµοδότηση σχετικά µε την εφαρµογή ελεγχόµενης

στάθµευσης στο κέντρο του οικισµού της Θέρµης.

2.Απόφαση  υπ’  αριθ.  15/2018 µε  Θέµα: Έγκριση  θέσεων  για  τοποθέτηση  υπόγειων  κάδων

απορριµµάτων στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικών.

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2018 µε Θέµα: Γνωµοδότηση για την ανάκληση της υπ΄αριθµ.367/2016

κανονιστικής  απόφασης  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  σχετικά  µε  τη  ρύθµιση  της  επαγγελµατικής

δραστηριότητας των ζωήλατων οχηµάτων στο ∆ήµο Θέρµης και λήψη νέας.

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2018 µε Θέµα: Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας νεκροταφείων.



5. Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2018 µε Θέµα:  Τροποποίηση της µε αριθµό 32/2018 απόφασης της ΕΠΖ και 

της αριθ. 327/2018    Α∆Σ». 

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

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

ανωτέρω θεµάτων, λαµβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις:

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2018 µε Θέµα:  Γνωµοδότηση επί της σύστασης πραγµατικής δουλείας

διόδου  και  διέλευσης  αγωγού,  υπέρ  του  ακινήτου  (αγροτεµαχίου)  του  ∆ήµου  µε  ΚΑΕΚ

19043206007/0/0, σε βάρος  όµορου ακινήτου στα πλαίσια της µελέτης “ Ύδρευση περιοχής επέκτασης

οικισµού Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης”.

2.Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2018 µε Θέµα: Γνωµοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας

διόδου και  διέλευσης αγωγών  υπέρ  του ακινήτου (αγροτεµαχίου)  µε  KAEK 190432303009 του

∆ήµου σε βάρος όµορου ακινήτου στα πλαίσια της µελέτης “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού

Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης”.

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2018 µε Θέµα: Πρόταση σύνταξης ∆ιορθωτικής Πράξης Εφαρµογής για την

ιδιοκτησία στην περιοχή επέκτασης Θέρµης, µε κτηµατολογικό αριθµό 0608019 µε ιδιοκτήτες, τους Ν.

Σ. του Αθ.και της Μ., και Σ. Μ. του Ν. και της Β.

4.Απόφαση υπ’ αριθ.  8/2018 µε Θέµα: Γνωµοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας

διόδου και διέλευσης αγωγού, υπέρ του ακινήτου (αγροτεµαχίου) του ∆ήµου µε ΚΑΕΚ 190432303009,

σε βάρος  όµορου ακινήτου στα πλαίσια της µελέτης “ Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού Θέρµης

του ∆ήµου Θέρµης”.   ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

5.Απόφαση υπ’  αριθ.  10/2018 µε Θέµα:  Γνωµοδότηση σχετικά µε Τεχνική  Περιγραφή έργων

βελτίωσης της σύνδεσης του οικοπέδου 04 στο Ο.Τ. Γ669 µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο.

6.  Απόφαση  υπ’  αριθ.  14/2018  µε  Θέµα: Γνωµοδότηση  σχετικά µε  τη  «Μελέτη  Τοπικών

Πολεοδοµικών Ρυθµίσεων Οικισµών ∆ήµου Θέρµης»

7.Απόφαση  υπ’  αριθ.  17/2018  µε  Θέµα:  Γνωµοδότηση  επί  αιτούµενης  άδειας  διέλευσης  του

υπ΄αριθ. 1245 αγρ. Αγίου Αντωνίου από το υπ΄αριθ. 1353 χέρσο ιδιοκτησίας ∆ήµου Θέρµης.

8.  Απόφαση υπ’  αριθ.  18/2018 Θέµα: Γνωµοδότηση επί  της  σύστασης  αναγκαστικής δουλείας

διόδου  και  διέλευσης  αγωγού υπέρ  του  ακινήτου  (αγροτεµαχίου)  του  ∆ήµου  µε  ΚΑΕΚ



190432306007/0/0,  σε  βάρος  του  οµόρου  ακινήτου  µε  ΚΑΕΚ  190432306009/0/0  στα  πλαίσια  της

µελέτης  “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης”.

9.  Απόφαση υπ’  αριθ.  19/2018 µε  Θέµα: Εκ  νέου  λήψη  απόφασης,  σύστασης  αναγκαστικής

δουλείας διόδου και διέλευσης αγωγών υπέρ του ακινήτου (αγροτεµαχίου) µε KAEK 190432303009 του

∆ήµου σε βάρος όµορου ακινήτου στα πλαίσια της µελέτης “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού

Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης” .

10. Απόφαση  υπ’ αριθ. 22/2018 µε Θέµα:  Έγκριση Πολεοδοµικής µελέτης της έκτασης Αστικού

Οικοδοµικού Συνεταιρισµού “ΜΥΓ∆ΩΝΙΑ” ΣΥΝ. Π.Ε. στο Πλαγιάρι ∆. Ε. Μίκρας ∆ήµου Θέρµης.

11. Απόφαση  υπ’ αριθ. 24/2018 µε Θέµα:Γνωµοδότηση σχετικά µε την ίδρυση και οριοθέτηση

Θύλακα Υποδοχής Καινοτόµων ∆ραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.∆.) εντός των ορίων της Ζώνης Καινοτοµίας

Θεσσαλονίκης.

12. Απόφαση  υπ’ αριθ. 26/2018 µε Θέµα: Αποζηµίωση επικειµένων στην περιοχή επέκτασης του

ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Θέρµης σύµφωνα µε την αριθ. 69 πράξη εφαρµογής.

13.Απόφαση  υπ’ αριθ. 28/2018 µε Θέµα: Γνωµοδότηση επί αιτούµενης χωρικής µεταβολής των

υπ αριθµ. 229,  αγροτεµαχίου του αγροκτήµατος Πλαγιαρίου. 

14.Απόφαση  υπ’ αριθ. 33/2018 µε Θέµα: Γνωµοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας

διέλευσης αγωγού σε βάρος ακινήτου στα πλαίσια της µελέτης του έργου: “Κατασκευή εσωτερικού

δικτύου Ακαθάρτων Αγίας Παρασκευής και συνδετήριου µε συλλεκτήρα Βασιλικών-Θέρµης.

15. Απόφαση  υπ’ αριθ. 38/2018 µε Θέµα:  Γνωµοδότηση επί της σύστασης αναγκαστικής δουλείας

διόδου υπέρ του ακινήτου (αγροτεµαχίου) µε KAEK 190432303009 του ∆ήµου σε βάρος ακινήτων πλησίον,

στα πλαίσια της µελέτης “Ύδρευση περιοχής επέκτασης οικισµού Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης”.

16. Απόφαση  υπ’ αριθ. 42/2018 µε Θέµα: Καθορισµός Χρήσης Γης σε τµήµατα των αγροτεµαχίων υπ’

αριθµ. 106 και 983.θ αγροκτήµατος Μονοπήγαδου της Τ.Κ. Αγ. Αντωνίου της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου

Θέρµης.

17. Απόφαση  υπ’ αριθ. 44/2018 µε Θέµα: Εξειδίκευση χρήσεων γης σε περιοχές αµιγούς κατοικίας της

παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. της 23.2.1987 (166 ∆).

∆. Προστασία του περιβάλλοντος.

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

θέµατα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος:

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 06/2018 µε Θέµα:  Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό “Παλαιολόγων” στην

περιοχή επέκτασης Θέρµης.  ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

2.Απόφαση υπ’ αριθ.  11/2018 µε Θέµα: Έγκριση κοπής δέντρων στην οδό “Παλαιολόγων” στην

περιοχή επέκτασης Θέρµης.

3.Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2018 µε Θέµα: «Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων  για  τη  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  της  λειτουργίας  του  Κοµβικού  Σταθµού  Κινητής

Τηλεφωνίας µε την κωδική ονοµασία “ΘΕΡΜΗ REPEATER” και κωδικό αριθµό “1001130” που ανήκει



στην εταιρεία µε την επωνυµία “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.” και είναι κατασκευασµένος στο ∆ήµο

Θέρµης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2018 µε Θέµα:  Έγκριση κοπής δέντρων στον αύλειο χώρο του σχολικού

συγκροτήµατος στον οικισµό  Πλαγιαρίου ∆ήµου Θέρµης.

5. Απόφαση  υπ’ αριθ. 23/2018 µε Θέµα: Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων του Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστηµένης ισχύος 500kW µε καύση

βιορευστών.

6. Απόφαση  υπ’ αριθ. 27/2018 µε Θέµα: Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης    Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτη Β’ αναδασµού αγροκτήµατος Βασιλικών της ∆Ε Βασιλικών του ∆ήµου 

Θέρµης και Μ.Π.Ε. έργων αναδασµού».

7. Απόφαση  υπ’ αριθ. 40/2018 µε Θέµα:Γνωµοδότηση σχετικά µε τη  Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για την ανανέωση – τροποποίηση της υπ αρ πρωτ 6332/30-9-2011 Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) της Ελληνικής 

Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ, που είναι εγκατεστηµένο στην ΤΚ Θέρµης, ∆. Θέρµης, ΠΕ 

Θεσσαλονίκης

8. Απόφαση  υπ’ αριθ. 41/2018 µε Θέµα:Γνωµοδότηση σχετικά µε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων για τη διεξαγωγή της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της εγκατάστασης και 

λειτουργίας µονάδας παραγωγής διαγνωστικών αντιδραστηρίων, της εταιρείας µε την επωνυµία “MEDIL

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” που προτείνεται να εγκατασταθεί σε υφιστάµενο κτίριο (µε αλλαγή χρήσης 

από κατάστηµα σε επαγγελµατικό εργαστήριο) εντός του οικισµού του Τριλόφου, του ∆ήµου Θέρµης 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ»

Ε. Λοιπά Θέµατα – Ενέργειες

1.Απόφαση υπ’ αριθ. 01/2018 µε Θέµα: Ετήσια  έκθεση πεπραγµένων της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής ∆ήµου Θέρµης  στους τοµείς αρµοδιότητάς της για το έτος 2017.

2.Απόφαση  υπ’  αριθ.  05/2018 µε  Θέµα: Γνωµοδότηση  για  την  παραχώρηση  χώρου  για  την

ανέγερση µνηµείου για τους Κρήτες µαχητές, πεσόντες του “Μακεδονικού Αγώνα”.

3.Aπόφαση υπ’ αριθ. 12/2018 µε Θέµα:  Ονοµατοδοσία οδού στη ∆.Κ. Θέρµης 

4.Απόφαση υπ’  αριθ.  13/2018 µε Θέµα:  Γνωµοδότηση  για  την  παραχώρηση χώρου για  την

ανέγερση µνηµείου για τους Κρήτες µαχητές, πεσόντες του “Μακεδονικού Αγώνα”.

5. Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2018 µε Θέµα: Όνοµατοδοσία οδού σε αγροτική περιοχή της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Τριλόφου

6. Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2018 µε Θέµα: Όνοµατοδοσία οδού  στη ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου.

7.Απόφαση υπ’  αριθ.  37/2018 µε  Θέµα:Καθορισµός θέσεων στάσης,  στάθµευσης, επιβίβασης &

αποβίβασης επιβατών («πιάτσες») ταξί στους οικισµούς του ∆ήµου Θέρµης.



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.

Επίσης άµεσα πρέπει και  γίνεται  η ανάκληση των αδειών αυτών, σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται

παραβάσεις της νοµοθεσίας.

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

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

της περιοχής µας 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 πιστεύουµε ότι  και την τρέχουσα χρονιά θα λάβουµε

σωστές, δίκαιες και κάποιες φορές ίσως δύσκολες αποφάσεις, προς την κατεύθυνση της διασφάλισης 

της  ποιότητας ζωής των δηµοτών και κατοίκων του ∆ήµου.

Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.

                

Η ανωτέρω Έκθεση Πεπραγµένων να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 2/2019

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

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

                                                        ΣΑΜΑΡΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ


