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Γνωµοδότηση επί εκµίσθωσης
κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια
υπαίθριας διαφήµισης σε στέγαστρα
στάσεων αστικών λεωφορείων

Στην Αγία Παρασκευή, στο γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 18η του
µηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00 µ.µ., το Συµβούλιο της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την
αρ.πρωτ:35507/οικ/14-10-2016 έγγραφη Πρόσκληση της Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε Τοπικό Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δηµοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση,
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ-ΤΖΙΩΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ-ΠΟΛΥΖΩΝΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥ∆ΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα ∆ηµοτική
υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των µελών, µε παρόντα µέλη πέντε (5) µέλη από σύνολο πέντε

(5) µελών, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έλαβε το λόγο και εισηγούµενη το
1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Θέρµης
κατέθεσε την υπ. αρ. πρωτ. ∆Υ/ 12-10-2016 εισήγηση, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Θέρµης
προτίθεται να προβεί στην εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας
διαφήµισης σε υφιστάµενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων στη περιοχή του
∆ήµου Θέρµης µε δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, για συζήτηση από τα µέλη του Τοπικού
Συµβουλίου και γνωµοδότηση επ’ αυτού για τις στάσεις που βρίσκονται στις περιοχές
αρµοδιότητας τους.Η Πρόεδρος είπε ότι η ανωτέρω εισήγηση αφορά την εκµίσθωση µε τα
χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν ενός στεγάστρου στη στάση αστικού λεωφορείου «κεντρική

πλατεία» στη Πλατεία Ελευθερίας και ενός στεγάστρου στη στάση αστικού λεωφορείου
«έµπροσθεν ∆ηµοτικού σχολείου» στο σχολείο Αγίας Παρασκευής στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Αγίας Παρασκευής και εισηγήθηκε να γνωµοδοτήσει το Τοπικό Συµβούλιο Αγίας Παρασκευής
θετικά επί της ανωτέρω εκµίσθωσης.

Η Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του Τοπικού Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα µέλη µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτούν θετικά επί της εκµίσθωσης ενός στεγάστρου στη στάση αστικού λεωφορείου
«κεντρική πλατεία» στη Πλατεία Ελευθερίας και ενός στεγάστρου στη στάση αστικού
λεωφορείου «έµπροσθεν ∆ηµοτικού σχολείου» στο σχολείο Αγίας Παρασκευής στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Αγίας Παρασκευής
Η συνηµµένη εισήγηση ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Θέρµης αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 11/2016.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασµα

ΤΑ ΜΕΛΗ
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