
                                                     

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/8-11-2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.

Aρ. Απόφ.: 28/8-11-2016
 Περίληψη: Ανάκληση της 1/2016  Απόφασης της Δημ. Κοιν. Τριλόφου του Δ. Θέρμης

Σήμερα, την 8η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου
του Δήμου Θέρμης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  Τρι-
λόφου, ύστερα από την υπ’  αριθμ. 36842/25-10-2016  πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου-
Γεωργάκα Αικατερίνης, που δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου που επιδόθηκε νόμι-
μα με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.    
Πριν  από την έναρξη της  συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ.  διαπίστωσε ότι  υπάρχει  η  νόμιμη
απαρτία αφού από τα πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου ήταν:
1.   Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη παρούσα
2.   Φυσέκης Γρηγόριος απών
3.   Σαμαράς Γεώργιος παρών
4.   Αγραφιώτης Γεώργιος παρών
5.   Αμπατζή Δέσποινα παρούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Παπαμιχαήλ Χρυσούλα (σύμφωνα με υπ’
αριθμ. 299/11-2-2015 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης). 

Η πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω:
Με την αριθμ. 1/2016 απόφασή μας ορίσαμε νέα θέση περιπτέρου στον οικισμό Άνω Σχολαρίου.
Κατά  την  προσπάθειά  μας  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  προκειμένου  να  βρεθεί  το
καταλληλότερο σημείο για τη θέση ενός περιπτέρου στον οικισμό Άνω Σχολαρίου συζητήθηκε και το
θέμα της υποστήριξης της ύπαρξης ενός περιπτέρου στο παραπάνω οικισμό, δεδομένου ότι είναι
πληθυσμιακά μικρός και με τα νέα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα, θα είναι πολύ δύσκολο να
μπορέσει  να  σταθεί  μια  τέτοια  δραστηριότητα  εκεί.  Προτείνω  λοιπόν  να  ανακαλέσουμε  τη
δημιουργία νέας θέσης περιπτέρου στον οικισμό Άνω Σχολαρίου.

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την αριθμ. 1/2016 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Τριλόφου ως προς το πρώτο
μέρος που αφορά την πρόταση καθορισμού νέας θέσης περιπτέρου στον οικισμό Άνω Σχολαρίου με
την  αιτιολογία  ότι  πρόκειται  για  έναν  πληθυσμιακά  μικρό  οικισμό  και  με  δεδομένο  τα  νέα
φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα δε θα μπορούσε να είναι κερδοφόρα μία τέτοια επαγγελματική
δραστηριότητα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/8-11-2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα μέλη   

            
Λιόλιου Γεωργάκα Αικατερίνη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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