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Γνωµοδότηση  για  την  εκµίσθωση

κοινόχρηστων  χώρων  για  τη  διενέργεια

υπαίθριας  διαφήµισης  σε  υφιστάµενα  και  νέα

στέγαστρα στάσεων  αστικών λεωφορείων στην

Τ.Κ. Αγίου Αντωνίου.

Στον Άγιο Αντώνιο, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήµερα, την 1η του µηνός

Νοεµβρίου  του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00, το  Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας

Αγίου  Αντωνίου  σε  τακτική  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ:36807/25-8-2016 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 τριών (3) µελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                                                                  

2. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                                                            ΚΑΝΕΙΣ

3. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                         

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

υπάλληλος  του ∆ήµου Θέρµης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Η  Πρόεδρος  εισηγούµενη   το  1ο θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  του  Τοπικού

Συµβουλίου  την  αρ.πρωτ.:  ∆.Υ./12-10-2016  εισήγηση  της  ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών

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  και  ζητά  την  γνωµοδότηση  του  συµβουλίου  της  Τ.Κ.  Αγίου  Αντωνίου

σχετικά  µε το αναφερόµενο θέµα και για τις στάσεις που βρίσκονται  στους οικισµούς Αγίου

Αντωνίου  και  Μονοπηγάδου  και  όπως αναφέρονται  στους πίνακες  που περιλαµβάνονται  στο

παράρτηµα της εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών .

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

συζήτηση  αφού  άκουσε  την  εισήγηση  της   προέδρου  και  έλαβε  υπόψη   την   εισήγηση  της

∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί  θετικά   για  την   εκµίσθωση  κοινόχρηστων  χώρων  για  τη  διενέργεια  υπαίθριας

διαφήµισης  σε  υφιστάµενα  και  νέα  στέγαστρα  στάσεων  αστικών  λεωφορείων  που  αφορούν

στους οικισµούς Αγίου Αντωνίου και Μονοπηγάδου και όπως αναφέρονται στους πίνακες που

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών .

Η   αρ.πρωτ.:  ∆.Υ./12-10-2016   εισήγηση-παράρτηµα  της  ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 14/2016.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Η Πρόεδρος του Τ.Σ.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙ∆ΟΥ


