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Επαναπροσδιορισµός  υφιστάµενων  θέσεων

υπαίθριου στάσιµου εµπορίου

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής  Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 21η του µηνός

Σεπτεµβρίου   του  έτους  2016, ηµέρα  Τετάρτη   και  ώρα  18:00, το   Συµβούλιο  της  Τοπικής

Κοινότητας  Σουρωτής  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ: 28396 /18-9-2016

έγγραφη  Πρόσκληση  του  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, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

   

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         

2.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΝΟΣ                                                  Κανείς

3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          

Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  ∆ηµοτική

υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος   το  2ο θέµα  της  ηµερήσιας  είπε  ότι  σύµφωνα  µε  το

αρ.πρωτ.:30209/7-9-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής η θέση για

την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιµου  εµπορίου  που  ορίστηκε  µε  την  αρ.461/2013  απόφαση

∆ηµοτικού Συµβουλίου για την Τ.Κ. Σουρωτής δηλαδή στο χώρο απέναντι από το Γήπεδο στη

θέση Πουρνάρα δεν έγινε αποδεκτή γιατί είναι µηδενικού ενδιαφέροντος(δεν έχει οικονοµικό

αποτέλεσµα) και η διαδικασία κλήρωσης της γίνεται επανειληµµένα καταχρηστική, προτείνετε

η  ακύρωση  της  στον  παρόντα  χρόνο  και  εάν   στο  µέλλον  οι  επικρατούσες  συνθήκες  το

επιτρέπουν να γίνει επαναπροσδιορισµός νέων θέσεων µε νέα απόφαση Τ.Σ.  

 Και κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο ύστερα από διαλογική

συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί  την  ακύρωση  της  θέσης  για  την  άσκηση  υπαίθριου  στάσιµου  εµπορίου

που  ορίστηκε  µε  την  αρ.461/2013 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  για  την  Τ.Κ.  Σουρωτής

δηλαδή  στο χώρο  απέναντι  από  το Γήπεδο  στη θέση Πουρνάρα  η οποία δεν έγινε αποδεκτή

γιατί  είναι  µηδενικού  ενδιαφέροντος(δεν  έχει  οικονοµικό  αποτέλεσµα)  και  η  διαδικασία

κλήρωσης της γίνεται επανειληµµένα καταχρηστική στον παρόντα χρόνο, και εάν  στο µέλλον

οι  επικρατούσες  συνθήκες  το  επιτρέπουν  να  γίνει  επαναπροσδιορισµός  νέων  θέσεων  µε  νέα

απόφαση Τ.Σ.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 9/2016.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                      

                                                            ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ




