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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό  10/20-10-16 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης.

ΘΕΜΑ:   «Έγκριση  εκµίσθωσης  κοινοχρήστων  χώρων  για  διενέργεια
υπαίθριας  διαφήµισης  σε  υφιστάµενα  και  νέα  στέγαστρα  στάσεων  αστικών
λεωφορείων του ΟΑΣΘ στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Νέου Ρυσίου».

Στο  Ν.  Ρύσιο,  σήµερα,  Πέµπτη  20  Oκτωβρίου  2016  και  ώρα  19.00  στο
Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου του ∆ήµου Θέρµης συνήλθε σε
συνεδρίαση  το  Συµβούλιο  της  ∆ηµοτικής  Κοινότητας  Ν.  Ρυσίου  του  ∆ήµου
Θέρµης,  ύστερα  από  την  35735/23-09-2016  πρόσκληση  του  προέδρου
Χρήστου  Θωµάρεϊς,  που  επιδόθηκε  νόµιµα  µε  αποδεικτικό  στα  µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  νόµιµη  απαρτία,  δηλαδή  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (3) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΉΣΤΟΣ (πρόεδρος)    1. ΦΡΑΣΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

     3.  ΧΡΟΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ          
     4.  ΜΠΥΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κακαβούλη Θεοδώρα.

Κηρύχτηκε από τον πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  πρόεδρος  κ.  Θωµάρεϊς  Χρήστος  εισηγούµενος  το  2ο  της  ηµερήσιας
διάταξης  θέµα  “  Έγκριση  εκµίσθωσης  κοινοχρήστων  χώρων  για  διενέργεια
υπαίθριας  διαφήµισης  σε  υφιστάµενα  και  νέα  στέγαστρα  στάσεων  αστικών
λεωφορείων του  ΟΑΣΘ στη ∆ηµοτική  Κοινότητα  Νέου  Ρυσίου ”, είπε  ότι ο
∆ήµος  προτίθεται  να  προβεί  στην  εκµίσθωση  κοινόχρηστων  χώρων  για  τη
διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης σε υφιστάµενα και νέα στέγαστρα στάσεων
αστικών  λεωφορείων  στην  περιοχή  του  ∆ήµου  Θέρµης  µε  δηµόσιο
πλειοδοτικό διαγωνισµό.
Οι  χώροι  που  προτείνονται  σύµφωνα  µε  έρευνα  και  προδιαγραφές  που
προσδιορίστηκαν από αρµόδια όργανα του ∆ήµου είναι:
-εκατόν πέντε (105) κοινόχρηστοι χώροι σε στάσεις αστικών λεωφορείων του
Ο.Α.Σ.Θ.  Στους  οποίους  είναι  τοποθετηµένα  στέγαστρα  αναµονής  των
επιβατών και 



-σαράντα τέσσερις (44) κοινόχρηστοι χώροι σε στάσεις αστικών λεωφορείων
του Ο.Α.Σ.Θ. Προκειµένου  να τοποθετηθούν σ΄ αυτούς στέγαστρα αναµονής
των επιβατών.
Οι παραπάνω χώροι παρατίθενται σε συνηµµένο πίνακα.

Οι στάσεις που βρίσκονται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ν.Ρυσίου σύµφωνα µε την
εισήγηση της υπηρεσίας και πρέπει να εγκρίνουµε για την εκµίσθωση είναι οι
εξής:
1η  Κωνσταντινουπόλεως,  2η  Μεταµορφώσεως  έναντι  ΚΑΠΗ,  3η  στον
Απολλώνιο.

Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος  πρότεινε  την τοποθέτηση  στεγάστρων και  για  τις
στάσεις στην αερογέφυρα Ν. Ρυσίου και στο Αθλητικό κέντρο Ν. Ρυσίου.

Ύστερα από τα παραπάνω κάλεσε το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
να αποφασίσει σχετικά.

Το συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 83 και 84 του Ν. 3852/10 πρόγραµµα Καλλικράτης

Αποφασίζει οµόφωνα

Γνωµοδοτεί  υπέρ  της  εκµίσθωσης  κοινοχρήστων  χώρων  για  διενέργεια
υπαίθριας  διαφήµισης  σε  υφιστάµενα  και  νέα  στέγαστρα  στάσεων  αστικών
λεωφορείων του ΟΑΣΘ στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Νέου Ρυσίου στις παρακάτω
στάσεις:
1η Κωνσταντινουπόλεως,  2η Μεταµορφώσεως  έναντι  ΚΑΠΗ,  3η στον
Απολλώνιο,  4η στην  αερογέφυρα  Ν.  Ρυσίου  και  5η στο  Αθλητικό  κέντρο  Ν.
Ρυσίου

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 18/2016

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε   το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως
ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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