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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 11/2011 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης 

          ΘΕΜΑ: «Μεταφορά περιπτέρου». 

 

      Στη θέρµη, σήµερα, 30η Μαΐου 2011 και ώρα 20:30 στο Γραφείο της 

∆.Ε.ΚΟΙ.ΠΟ.Θ συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας  

θέρµης του ∆ήµου  θέρµης,  ύστερα από την 17314/25-05-2011 πρόσκληση της 

Προέδρου, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε 

σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  

  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα εννιά (9) µέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αθανασιάδου Αναστασία 1.   Καλυκάκης Αθανάσιος 

2. Κωνσταντινίδης Ιωάννης       2.  Αβραµίδης Νικόλαος 

3. Ευθυµιάδης Ευθύµιος   

4. Προδανά Ελένη  

5. Ζαρζαβάς Νεκτάριος  

6. Καζίλης Βασίλειος  

7. Βογιατζής Σωτήριος  

8. Παπαδάκη Αθηνά  

9.   Πιστέλας Ευστάθιος  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον ∆ηµοτικό Υπάλληλο Κολοκυθά Αθανάσιο. 

 

 



Η Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης, είπε ότι το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας µε την προηγούµενη 

απόφαση του 8/2011, γνωµοδότησε υπέρ της µεταφοράς του περιπτέρου της κας 

Μουρτσιλάκη Βασιλικής από το Ο.Τ Γ359 Κ.Π., όπου βρίσκεται, στο Ο.Τ Γ 357 Κ.Χ 

επί της οδού Απ. Κουγιάµη λόγω κατασκευής τεχνικού έργου. 

 

Στη συνέχεια είπε ότι η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου κα Μουρτσιλάκη δήλωσε 

ότι δεν εξυπηρετείται από την παραπάνω µεταφορά . 

 

Κατόπιν συνεννοήσεως, είπε η Πρόεδρος, της ιδιοκτήτριας  µε την Τεχνική 

Υπηρεσία του ∆ήµου, προσδιορίστηκε νέα θέση µεταφοράς του περιπτέρου, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην από 17-5-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και το 

συνηµµένο σε αυτή τοπ. σχέδιο, στο Ο.Τ Γ 247ΚΧ επί της οδού Απ. Κουγιάµη. 

 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση της παραπάνω µεταφοράς του 

περιπτέρου στην νέα θέση καθώς πληρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και οι 

διαστάσεις και ο χώρος για τη διέλευση των πεζών αποτυπώνονται καθαρά στο 

συνηµµένο σχέδιο της εισήγησης. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική 

συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, την εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου  και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 3852/2010. 

 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι   οµόφωνα 

 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µεταφορά του περιπτέρου της κας 

Μουρτσιλάκη Βασιλικής από το Ο.Τ Γ359 Κ.Π., όπου βρίσκεται, στο Ο.Τ Γ 247ΚΧ 

επί της οδού Απ. Κουγιάµη της επέκτασης θέρµης,  για τους λόγους που αναφέρονται 

στην εισήγηση. 

 



 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 50/2011 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

………………………………. 

 

 

 

 
 


