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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Απόσπασµα από το Πρακτικό 1/28-1-2021 συνεδρίασης του συµβουλίου της κοινότητας Περαίας 

του ∆ήµου Θερµαϊκού 

Περίληψη: Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για 

το έτος 2021 (ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ).  

Στη Περαία και στο Γραφείο Προέδρου, της Κοινότητας Περαίας του ∆ήµου Θερµαϊκού, σήµερα την 28η 

Ιανουαρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:00µ.µ., το Συµβούλιο της Κοινότητας Περαίας, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση (δια περιφοράς), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) κατά το διάστηµα λήψης των µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10 (Α’ 87), µετά την υπ’ αριθ. πρωτ. 

1/22-01-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία δηµοσιεύτηκε και επιδόθηκε και τηλετυπικά (email), 

µε αποδεικτικό σε καθένα µέλος του Συµβουλίου. 

∆ιαπιστώθηκε πως υπήρχε νόµιµη απαρτία βάσει των απαντήσεων τους την προκαθορισµένη ώρα µε τηλετυπία 

(email), δεδοµένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά 

οι παρακάτω: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (7) ΑΠΟΝΤΕΣ (4) 

1. Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

2. ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ  

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

4. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  

5. ΓΑΡΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  

6. ∆ΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

7. ΚΑΖΑΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ  

8. ΚΑΡΑΜΑΝΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  

9. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ  

10. ΛΙΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα Μοναστηρλή Αλεξάνδρα, ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, υπάλληλος Ι∆ΑΧ 

του ∆ήµου Θερµαϊκού κατόπιν της ανάθεσης καθηκόντων ειδικού γραµµατέα από τον ∆ήµαρχο µε την υπ΄αριθµ 

574/21092/22-11-2019 απόφαση.   



Σύµφωνα µε την εισήγηση µε αρ.πρωτ. 1013/22-1-2020 του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της 

∆/νσης οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας πρέπει να ληφθεί απόφαση για την παραχώρηση των 

κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021. Η εισήγηση περιλαµβάνει τα εξής:  

 Η ∆ηµοτική Κοινότητα Περαίας προτείνει την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, ως ακολούθως:  

Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισµάτων από τα όµορα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Για όλα τα 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στην ∆Κ Περαίας έχουν συνταχθεί 

τοπογραφικά διαγράµµατα θεωρηµένα από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Η παραχώρηση θα γίνεται 

σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που έχει συνταχθεί. Επιτρέπεται η παραχώρηση ως κάτωθι:  

1. στην οδό Κουντουριώτου (πρώην Ακτής) από την οδό Φιλίππου έως την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Υπάρχει διαµορφωµένος πλακόστρωτος πεζόδροµος που εφάπτεται του αιγιαλού. Στην περιοχή λειτουργούν 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Το πλάτος του πεζοδρόµου ποικίλει. Ειδικότερα, από Βότση έως 

Αµπελοκήπων κυµαίνεται από 8,80µ. έως 9,80µ. (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 1), από Πλατεία Ελευθερίας έως 

Ιπποκράτους κυµαίνεται από 6,30µ. έως 6,93µ (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 2) και από Ηπείρου έως Αρχ. 

Μακαρίου από 12,67µ. έως 15,50µ (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 3). Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στον 

πεζόδροµο της οδού Κουντουριώτου επιτρέπεται µόνο στην πλευρά του πεζόδροµου που εφάπτεται του 

αιγιαλού. Ο κοινόχρηστος χώρος που θα καταλαµβάνουν τα τραπεζοκαθίσµατα εκάστου καταστήµατος θα έχει 

µέγιστο µήκος ίσο µε την πρόσοψη του καταστήµατος και µέγιστο πλάτος 1,50 µέτρων. Να παραµένει από την 

πλευρά των ιδιοκτησιών, διάδροµος πλάτους τουλάχιστον 4 µέτρων, ελεύθερος για τη διέλευση των πεζών και 

οχηµάτων έκτακτης ανάγκης, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.  

2. στην Πλατεία Ελευθερίας (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 4). Στο χώρο της πλατείας υπάρχουν καταστήµατα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Το συνολικό εµβαδόν της πλατείας είναι 1.445τ.µ. και υπάρχουν διαµορφώσεις µε 

παρτέρια και σιντριβάνι. Επιπλέον υπάρχουν φρεάτια της Ε.Υ.Α.Θ. που να πρέπει να είναι ελεύθερα για 

πρόσβαση. Να παραχωρηθεί χώρος σύµφωνα µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα που έχουν θεωρηθεί από την 

Τεχνική Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η συνολική παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας δεν θα 

ξεπερνά το 30% της συνολικής έκτασής της.  

3. στην Πλατεία Ιστορικής Μνήµης (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 5). Στο χώρο της πλατείας δραστηριοποιούνται 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Το συνολικό εµβαδόν της πλατείας είναι 3.786τ.µ και υπάρχουν 

διαµορφώσεις. Να παραχωρηθεί χώρος σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που έχει θεωρηθεί από την 

Τεχνική Υπηρεσία. Η συνολική παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας δεν θα ξεπερνά το 30% της 

συνολικής της έκτασης.  

4. στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 6). Στο χώρο της πλατείας δραστηριοποιείται ένα 

κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Το συνολικό εµβαδόν της πλατείας είναι 1.161 τ.µ. Υπάρχουν 

διαµορφώσεις µε παρτέρια. Να παραχωρηθεί χώρος σύµφωνα µε το τοπογραφικό διάγραµµα που έχει θεωρηθεί 

από την Τεχνική Υπηρεσία. Η συνολική παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας δεν θα ξεπερνά το 

30% της συνολικής της έκτασης.  

5. Σε όλους τους υπόλοιπους δρόµους όπου δραστηριοποιούνται καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 

επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστου χώρου - πεζοδροµίου, σύµφωνα µε το θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα 



από την Τεχνική Υπηρεσία, µόνον εφόσον παραµένει χώρος πλάτους 1,5 µέτρων, ελεύθερος για τη διέλευση 

των πεζών.  

Εµποροπανηγύρεις:  

α) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Ι.Ν. Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, στις οδούς Μεταµορφώσεως και 

Ανατολικής Θράκης. Η οδός Μεταµορφώσεως παρουσιάζει µεγάλη κλίση, είναι διπλής κατεύθυνσης 

κυκλοφορίας, έχει πλάτος 11,80µ., το πλάτος πεζοδροµίου στην παρειά του Ιερού Ναού είναι πολύ µικρό 

(περίπου 60 ή 70 εκατοστά) ενώ από την έναντι πλευρά είναι περίπου 1,30µ. Θα παραχωρηθούν δέκα θέσεις 

µήκους 2,00 µέτρων έκαστη, επί της οδού Μεταµορφώσεως, έναντι της εισόδου του ναού, έµπροσθεν του 

πεζοδροµίου, µέγιστου πλάτους 1,5 τ.µ. έκαστη. Επιπλέον, θα παραχωρηθούν ακόµη δέκα θέσεις µήκους 2,00 

µέτρων έκαστη στην οδό Ανατ. Θράκης, µόνον από την πλευρά του ναού. Η οδός έχει πλάτος 9 µέτρα (βλέπε 

Παράρτηµα, Περαία 8). Ανά τέσσερις θέσεις θα υπάρχει ελεύθερος διάδροµος ενός µέτρου ώστε να 

διευκολύνεται η διέλευση των πεζών. ∆ιάρκεια εµποροπανήγυρις 2 ηµέρες.  

β) κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (συνολική διάρκεια µέχρι 15 ηµέρες) 

Ο χώρος εκδηλώσεων στο ΟΤ ΚΦ 108. Πρόκειται για αδιαµόρφωτο χώρο, επιφάνειας 3.466τ.µ., να παραχωρηθεί 

στο σύνολό του (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 9)  

Κοινόχρηστοι χώροι για πρόσκαιρη χρήση (άρθρο 13 παρ.10 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως 

συµπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4483/17).  

Για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων ατελώς:  

α) Οι πλατείες της Περαίας: Πλατεία Ελευθερίας (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 4), Πλατεία Ιστορικής Μνήµης 

(βλέπε Παράρτηµα, Περαία 5), Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 6) και Πλατεία Σωκράτους 

(βλέπε Παράρτηµα, Περαία 7). Η συνολική παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου δεν θα ξεπερνά το 30% της 

συνολικής έκτασης της πλατείας συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραχωρήσεων για οποιαδήποτε χρήση.  

β) Ο κοινόχρηστος χώρος στο ΟΤ 7Α, έχει έκταση 1.968τµ. Επιτρέπεται η συνολική παραχώρηση του χώρου για 

διεξαγωγή εκδηλώσεων (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 10)  

γ) ο χώρος εκδηλώσεων στο ΟΤ ΚΦ 108 εκτάσεως 3.468τµ (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 9) επιτρέπεται η συνολική 

παραχώρηση του χώρου για διεξαγωγή εκδηλώσεων  

Για την προβολή προϊόντων:  

α) στη διασταύρωση των οδών Κρήτης και Αµπελοκήπων Επιτρέπεται παραχώρηση χώρου πλάτους 1 µέτρου 

και µήκους 2 µέτρων (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 16)  

β) στη διασταύρωση των οδών Αµπελοκήπων και Ανθέων (S/M Μασούτης). Επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου 

πλάτους 1 µέτρου και µήκους 2 µέτρων (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 17)  

γ) στη διασταύρωση των οδών Ρωµανού και Κρήτης (έξω από το ταχυδροµείο). Επιτρέπεται παραχώρηση χώρου 

πλάτους 1 µέτρου και µήκους 2 µέτρων (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 18)  

δ) στη διασταύρωση των οδών Ρωµανού και Ανθέων. Επιτρέπεται παραχώρηση χώρου πλάτους 1 µέτρου και 

µήκους 2 µέτρων (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 19)  

ε) στην οδό Αµπελοκήπων πλησίον του κτηρίου της ΤΕΘ. Ο κοινόχρηστος χώρος είναι µεγαλύτερος από 15µ, 

επιτρέπεται παραχώρηση χώρου πλάτους 2 µέτρων και µήκους 4 µέτρων (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 20)  



στ) στην οδό Φιλίππου µε Ανθέων. Επιτρέπεται παραχώρηση χώρου πλάτους 1 µέτρου και µήκους 2 µέτρων 

(βλέπε Παράρτηµα, Περαία 21)  

Σε κάθε περίπτωση θα µένει ελεύθερο πεζοδρόµιο πλάτους 1,5 µέτρων για τη διέλευση των πεζών.  

Περίπτερα:  

Στην ∆Κ Περαίας υφίστανται τα κάτωθι περίπτερα:  

α) Στο πεζοδρόµιο της οδού Αµπελοκήπων έναντι S/M Μασούτης, (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 12)  

β) στο πεζοδρόµιο της οδού Ανθέων (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 11)  

γ) στην πλατεία Ιστορικής Μνήµης, συµβολή των οδών Φιλίππου κα προέκταση Ακτής (βλέπε Παράρτηµα, 

Περαία 14)  

δ) στην πλατεία επί της οδού 28ης Οκτωβρίου µε ∆ηµοκρατίας (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 13)  

ε) στο πάρκο πλησίον του Καταστήµατος GOODY’S - Λεωφ.Θεσσαλονίκης 40 (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 15)  

Παραχωρείται τµήµα κοινόχρηστου χώρου εφαπτόµενου µε το περίπτερο κατ’ εφαρµογή της παρ.Α 5 του 

άρθρου 47 της Αιβ/8577/83 ( ΦΕΚ Β 526/24-09-83).  

Εγκατάσταση παιχνιδιών  

Στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου να υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης παιχνιδιών µε κέρµατα από τα 

καταστήµατα που δραστηριοποιούνται επί της πλατείας. Το µήκος του παραχωρούµενου χώρου δεν δύναται να 

ξεπερνά την πρόσοψη του καταστήµατος και το πλάτος αυτού τα 3 µέτρα. Η συνολική κατάληψη της πλατείας, 

αθροιστικά για όλες της χρήσεις, δεν θα ξεπερνά το 30% της έκτασής της (βλέπε Παράρτηµα, Περαία 6). 

Ο τοπικός σύµβουλος κ.∆ούκας έστειλε τις εξής επισηµάνσεις: Όσον αφορά την παραχώρηση για τους 

κοινόχρηστους χώρους ψηφίζουµε υπέρ, στα πλαίσια της διευκόλυνσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των 

εργαζοµένων σε αυτές. Με την επιφύλαξη όµως ότι αυτή η µείωση του ωφέλιµου χώρου για τους διερχόµενους 

και τα οχήµατα κυρίως στον πεζόδροµο, µπορεί να δηµιουργήσει περαιτέρω πρόβληµα συνωστισµού, άρα θα 

πρέπει να δοθεί µια έµφαση στο να τηρηθούν οι προδιαγραφές(το 1,5 µέτρο)και φυσικά η καθαριότητα του 

χώρου µε µέριµνα των καταστηµαταρχών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνουν την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας έως έχει. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2021 

 

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ    

   

   ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ   
 


