
                                      

                                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό   5/31-3-2016 Τακτικής Συνεδρίασης Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου  ∆ήµου Θέρµης.

ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 10/2016 

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου.

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήµερα την  31η Μαρτίου 2016

ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13.00 µµ,  συνήλθε το Τ.Σ  της ∆ηµοτικής Κοινότητας,

σε  συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ  ΄αριθµ. 10361/24-3-2016 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου Αργυρίου Μωραΐτη, που επιδόθηκε σε κάθε µέλος

και δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.

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

τα πέντε (5) µέλη του ∆ηµοτικού 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  ∆ήµου

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 ∆ηµάρχου Θέρµης).

Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούµενος  το  3o  θέµα

της   ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:  

Έπειτα από αίτηµα της κ. Παπαδοπούλου Κορίνας, προς το αυτοτελές τµήµα

τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης του ∆ήµου Θέρµης, ζητά την παραχώρηση του

χώρου του ∆ηµοτικού Πάρκου Πλαγιαρίου, για εκδήλωση του φροντιστηρίου

της τον Ιούνιο του 2016.

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

διαλογική συζήτηση,

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ



Λαµβάνοντας  υπ΄όψην  την  απόφαση  288/30-5-2012  του  δηµοτικού

συµβουλίου του ∆ήµου Θέρµης, και τους όρους του ιδιωτικού συµφωνητικού

που υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους, κατά τα οποία αποκλειστικά

υπεύθυνος για τη  χρήση και εκµετάλλευση είναι ο ∆ήµος Θέρµης και όχι η

∆ηµοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου, καθώς και  η αναφορά στο άρθρο  17 της

παραπάνω απόφασης κατά την  οποία απαγορεύεται η µερική ή η ολική

παραχώρηση  του  µισθίου  ,  µε  ή  χωρίς  αντάλλαγµα,  ή  η  εκχώρηση

εκµετάλλευσης  του  χώρου  σε  τρίτους  και  γενικά  σε  πρόσωπα  που  δεν

συµβλήθηκαν  µε  το  ∆ήµο  ως  µισθωτές,  γνωµοδοτεί  αρνητικά  για  την

παραχώρηση  του  χώρου  του  ∆ηµοτικού  Πάρκου  Πλαγιαρίου,  στην   κ.

Παπαδοπούλου Κορίνα για εκδήλωση του φροντιστηρίου της τον Ιούνιο του

2016.

Στέλνει το Θέµα στο ∆ήµο Θέρµης λόγο αρµοδιότητας.

                     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2016

Αφού  συντάχθηκε  και   αναγνώστηκε   το  παρόν  πρακτικό  υπογράφεται  ως

κάτωθι:

Ο Πρόεδρος                                                              Τα µέλη

Μωραϊτης Αργύριος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ


