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ΘΕΜΑ 

Γνωµοδότηση για την εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας 

διαφήµισης σε υφιστάµενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων 

 

 

Στα Βασιλικά, σήµερα την 24-10-2016 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 18:00 στο γραφείο της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα 

από την υπ΄αριθµ. 36109/19-10-2016 έγγραφή πρόσκληση του η οποία ανακοινώθηκε και επιδόθηκε 

εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τέσσερα (4) µέλη: 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.∆ούµπλιος Στυλιανός                 1.Βέργος Χρήστος       

2.Μιχαλάκα Αγγελική     

3.Τσολάκη Ελευθερία                                      

4.Γραµµένος Λεωνίδας  

                  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος 

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διατάξεως είπε ότι η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης 

µας απέστειλε το από 12-10-2016 έγγραφό του σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος 

προτίθεται να προβεί στην εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια 

υπαίθριας διαφήµισης σε υφιστάµενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών 

λεωφορείων µε πλειοδοτικό διαγωνισµό. Συνηµµένα στο έγγραφο αυτό υπήρχε 

πίνακας µε τα υφιστάµενα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων αλλά και µε 

προτεινόµενες θέσεις τοποθέτησης νέων στεγάστρων στην περιοχή αρµοδιότητας της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω καλούµαστε να γνωµοδοτήσουµε για την εκµίσθωση 
κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήµισης σε υφιστάµενα και νέα 

στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων. 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και κάλεσε τα µέλη 

του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 



 Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 

εισήγηση του Προέδρου και το έγγραφο του ∆ήµου Θέρµης  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Γνωµοδοτεί θετικά για την εκµίσθωση  κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια 

υπαίθριας διαφήµισης σε υφιστάµενα και νέα στέγαστρα στάσεων αστικών λεωφορείων στην 

περιοχή αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών όπως αναφέρονται στο 

συνηµµένο στο έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών πίνακα. 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 20/2016 

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 


