
                                                                                                                              
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 08/2017

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δ. Κ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
Αριθ. Αποφάσεως 11/2017                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

«Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θέρμης».
                                                         

Στην αίθουσα συνεδριάσεων  της  Δημ.  Kοιν.  Ταγαράδων του  Δήμου Θέρμης,  σήμερα 15
Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Ταγαράδων του
Δήμου  Θέρμης  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  υπ΄  αρίθ  40915/13-11-2017
έγγραφη  πρόσκληση  του  προέδρου,  που  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  σε  κάθε  σύμβουλο  και
δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  Δημοτικής  Κοινότητας,  σύμφωνα  με  τις
σχετικές διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 88 του  Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1) ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                             
2) ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                                           

       3)   ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                            ΚΑΝΕΙΣ
4) ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5) ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                

   
 O πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούμενος  το  2ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
«Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θέρμης για μη ενημέρωση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ταγαράδων στο θέμα ΄΄προκήρυξη παραχώρησης χρήσης
θέσης κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Ταγαράδων΄΄» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  83  του  Ν.  3852/2010  περί  αρμοδιοτήτων  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων. 

2. Την Προκήρυξη για την εκμετάλλευση των κυλικείων των Κ.Α.Π.Η. Πλαγιαρίου, Ν. Ρυσίου,
Ταγαράδων & Τριαδίου  υπ΄ αρίθ. πρωτ. 5072/18.10.2017 του Νομικού Προσώπου «Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης»

3. Την ένσταση υπ΄ αρίθ. πρωτ. 40897/13.11.2017 του Αντωνίου Κρίντζαλη  προς το Νομικό
Πρόσωπο « Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης». 

        Πρότεινε:

την  κατάθεση  του  παρακάτω  ψηφίσματος  διαμαρτυρίας  προς  το  Νομικό  Πρόσωπο  «Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης»
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Κ. Πρόεδρε
Στην  πρόσφατη  προκήρυξη  παραχώρησης  χρήσης  θέσης  του  κυλικείου  στο  Κ.Α.Π.Η.

Ταγαράδων το  συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  δεν  ενημερώθηκε  από τις  υπηρεσίες  του
Νομικού Προσώπου με αποτέλεσμα ο πρόεδρος και τα μέλη να μην μπορούν να απαντήσουν στα
σχετικά και εύλογα ερωτήματα κάποιων ενδιαφερομένων για τη θέση συγχωριανών μας.
Εκ΄ των υστέρων μάθαμε ότι η προκήρυξη έγινε σύμφωνα με το νόμο και η θέση καλύφθηκε από
συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο συγχωριανό μας και με τίμημα 60 ευρώ το μήνα.

Κ. Πρόεδρε
Επειδή  συγκεκριμένοι  συγχωριανοί  μας  υποστηρίζουν  ότι  ήθελαν  να  πάρουν  μέρος  στη

διαδικασία  αλλά  δυστυχώς  δεν  ενημερώθηκαν  (η  προκήρυξη  δεν  αναρτήθηκε  στον  πίνακα
ανακοινώσεων  της  Δημ.  Κοινότητας)  σας  παρακαλούμε  να  εξετάσετε  το  ενδεχόμενο
επαναπροκύρηξης της θέσης του κυλικείου έτσι όλοι οι πολίτες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το  Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την  κατάθεση  του  παρακάτω  ψηφίσματος  διαμαρτυρίας  προς  το  Νομικό  Πρόσωπο  «Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Θέρμης»

Κ. Πρόεδρε
Στην  πρόσφατη  προκήρυξη  παραχώρησης  χρήσης  θέσης  του  κυλικείου  στο  Κ.Α.Π.Η.

Ταγαράδων το  συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  δεν  ενημερώθηκε  από τις  υπηρεσίες  του
Νομικού Προσώπου με αποτέλεσμα ο πρόεδρος και τα μέλη να μην μπορούν να απαντήσουν στα
σχετικά και εύλογα ερωτήματα κάποιων ενδιαφερομένων για τη θέση συγχωριανών μας.
Εκ΄ των υστέρων μάθαμε ότι η προκήρυξη έγινε σύμφωνα με το νόμο και η θέση καλύφθηκε από
συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο συγχωριανό μας και με τίμημα 60 ευρώ το μήνα.

 Κ. Πρόεδρε
     Επειδή  συγκεκριμένοι  συγχωριανοί  μας  υποστηρίζουν  ότι  ήθελαν  να  πάρουν  μέρος  στη
διαδικασία  αλλά  δυστυχώς  δεν  ενημερώθηκαν  (η  προκήρυξη  δεν  αναρτήθηκε  στον  πίνακα
ανακοινώσεων  της  Δημ.  Κοινότητας)  σας  παρακαλούμε  να  εξετάσετε  το  θέμα  της
επαναπροκύρηξης της θέσης του κυλικείου έτσι όλοι οι πολίτες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. 

   Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται  η συνεδρίαση.   
     

    Στο συμβούλιο  παραβρέθηκε  και  ο  υπάλληλος Μητακίδης  Ηρακλής  για την  τήρηση των
πρακτικών.
    

                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 
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