
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   5/13-6-2017 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  Δήμου Θέρμης.

 ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 15/2017 

ΘΕΜΑ:  Άδεια  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  για  ανάπτυξη

τραπεζοκαθισμάτων  στο Δημοτικό Πάρκο Πλαγιαρίου.

Στη  Δημοτική  Κοινότητα  Πλαγιαρίου  σήμερα  την  13η Ιουνίου  2017

ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μμ,  συνήλθε το  Τ.Σ  της Δημοτικής Κοινότητας, σε

συνεδρι$αση υ$ στερα απο$  την υπ άριθμ. 18777/6-6-2017 έγγραφη πρόσκληση

του  Προέδρου  Αργυρίου  Μωραΐτη,  που  επιδόθηκε  σε  κάθε  μέλος   και

δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι από

τα πέντε (5) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

Μωραΐτης Αργύριος   παρών
Γιαλαμά Σοφία   παρούσα
Κουλέτας Νικόλαος   παρών
Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης   παρών 
Γουλάρας Ιωάννης   παρών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Καλαφάτη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,

για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.

134/19-1-2011 που τροποποιήθηκε με την υπ άριθμ  299/11-2-2015 και στη

συνέχεια με την 2749/17-11-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούμενος το παραπάνω

θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής: 

Σε προηγούμενη συνεδρίαση αναβάλαμε το παραπάνω θέμα που αφορούσε την

άδεια  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου  για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων   στο

Δημοτικό Πάρκο Πλαγιαρίου  που αιτήθηκαν δύο επαγγελματίες,  διότι έπρεπε

να  εξετάσουμε  την  περίπτωση  και  την  πιθανότητα  να  συντομευθεί  από  τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης, η διαδικασία δημοπρασίας του κυλικείου

του Δημοτικού Πάρκου, και άρα θα λειτουργούσε κανονικά με το νέο μισθωτή.

Πρέπει όμως να αποφασίσουμε σχετικά ανέφερε ο πρόεδρος σε περίπτωση που

δεν  κατέστη  δυνατό  να  επιταχυνθούν  οι  διαδικασίες  μίσθωσης  έπειτα  από



διαγωνισμό,  τι  θα  κάνουμε   ώστε  να  λειτουργήσει  το  πάρκο  ενόψει

καλοκαιριού ,  και διαφόρων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο

από  συλλόγους,  φορείς  και  Δήμο  αλλά  και  με  τόσα  παιδιά  και  γονείς  που

επισκέπτονται το πάρκο καθημερινά. 

 Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από

διαλογική συζήτηση,

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας, προτείνει  καταρχήν την γρήγορη όσο το

δυνατόν εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Πάρκου Πλαγιαρίου,  έπειτα

από διαδικασία δημοπρασίας αυτού. Κατά δεύτερον στην περίπτωση που δεν

είναι εφικτή η παραπάνω διαδικασία της εκμίσθωσης εντός της σεζόν, να δοθεί

άμεσα  χώρος   περίπου 50-60 τ.μ. στον καθένα από  τους δύο ενδιαφερόμενους

επαγγελματίες, κ. Παπασυμεωνίδου Κονδυλένια, και κ. Σταμπουλή Ευάγγελο, για

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό του Δήμου Θέρμης,

διότι  το  Δημοτικό  Πάρκο  πρέπει  να  συνεχίσει  λειτουργεί  για  όλους  τους

παραπάνω λόγους που αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος του προέδρου.

                            Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2017

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως

κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

Μωραϊτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


