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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 03/2018

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δ. Κ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
Αριθ. Αποφάσεως 04/2018                                                    

                                                                                                      Περίληψη  

                                    «Καθορισμός θέσεων για την άσκηση στάσιμου εμπορίου».

            Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημ.  Kοιν.  Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης,  σήμερα 22
Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Ταγαράδων του
Δήμου Θέρμης  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ΄  αρίθ.  9911/20ης-03-2018
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
παραπάνω 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                                                

   
      ο πρόεδρος κ. Δημήτριος Καλαθάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας  Ταγαράδων  και  εισηγούμενος  το  2ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,
«Καθορισμός θέσεων για την άσκηση στάσιμου εμπορίου» και αφού έλαβε υπόψη: 

 Το  άρθρο  83  του  Ν.  3852/2010  περί  αρμοδιοτήτων  των  Συμβουλίων  των  Δημοτικών
Κοινοτήτων.

 Το από 07.03.2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του
Δήμου Θέρμης με το οποίο ζητά από το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Ταγαράδων να προτείνει
τους  χώρους  λειτουργίας  λαϊκών αγορών τις  θέσεις  όπου επιτρέπεται  η  άσκηση υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά
οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες και συνεχίζοντας υποστήριξε τα παρακάτω:

      Στην Δημ. Κοιν. Ταγαράδων δυο φορές τον χρόνο διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Α.  Για  τη  διοργάνωση  της   πανήγυρης  του  Ιερού  Ναού  Τιμίου  Προδρόμου  στις  28  και  29
Αυγούστου έχει καθορισθεί  από το παρελθόν  χώρος για μικροπωλητές η οδός Ρήγα Φεραίου



από το ύψος της οδού Δαβάκη έως το ύψος της οδού Καραΐσκάκη καθώς και μέρος της οδού
Καραΐσκάκη από το ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου έως το μέσο περίπου του κοινοτικού  πάρκου

Β.  Για τη διοργάνωση των ΕΑΡΙΝΏΝ στα μέσα περίπου κάθε Ιουνίου έχει καθορισθεί από το
παρελθόν  χώρος για μικροπωλητές μπροστά στο παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου στη προέκταση
της οδού 25ης Μαρτίου και πρότεινε

 
τους ίδιους ακριβώς χώρους, ως χώρους άσκησης υπαίθριου εμπορίου από μικροπωλητές κατά
την διάρκεια  των δυο εορταστικών  πολιτιστικών εκδηλώσεων της Δημοτικής Κοινότητας.

      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

      Ως χώρους άσκησης υπαίθριου εμπορίου από μικροπωλητές  κατά την διάρκεια  των δυο
εορταστικών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ταγαράδων  τους
παρακάτω:

Α.  Για  τη  διοργάνωση  της   πανήγυρης  του  Ιερού  Ναού  Τιμίου  Προδρόμου  στις  28  και  29
Αυγούστου η οδός  Ρήγα Φεραίου  από το  ύψος  της  οδού Δαβάκη έως το  ύψος της  οδού
Καραΐσκάκη καθώς και μέρος της οδού Καραΐσκάκη από το ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου έως
το μέσο περίπου του κοινοτικού  πάρκου

Β.  Για τη διοργάνωση των ΕΑΡΙΝΏΝ στα μέσα περίπου κάθε Ιουνίου ο  χώρος  μπροστά στο
παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου στη προέκταση της οδού 25ης Μαρτίου.

 
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
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