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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2016

συνεδριάσεως του Συμβουλίου Δ. Κ. Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης
Αριθ. Αποφάσεως 27/2016                                                    

                                                                                                      Περίληψη               

   «εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε υφιστάμενα και
νέα  στέγαστρα  στάσεων  αστικών  λεωφορείων  στην  περιοχή  του  ∆ήμου  Θέρμης  με  δημόσιο
πλειοδοτικό δι8αγωνισμό».        

                                                     

Στην αίθουσα συνεδριάσεων  της  Δημ.  Kοιν.  Ταγαράδων του  Δήμου Θέρμης,  σήμερα 26
Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Ταγαράδων του
Δήμου Θέρμης σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση,  ύστερα από την υπ΄  αρίθ 35688/19ης-10-2016
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 3ο  της ημερήσιας διάταξης «εκμίσθωση
κοινόχρηστων χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε υφιστάμενα και νέα στέγαστρα
στάσεων  αστικών  λεωφορείων  στην  περιοχή  του  Δήμου  Θέρμης  με  δημόσιο  πλειοδοτικό
διαγωνισμό» και αφού έλαβε υπόψη:  

1.  Το άρθρο 83 κ 84 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
2.  Το με ημερ. 12.10.2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης

με  το  οποίο  ζητείται  η  διατύπωση  γνώμης  σχετικά  με  την  εκμίσθωση  κοινόχρηστων
χώρων  για  την  διενέργεια  υπαίθριας  διαφήμισης  σε  υφιστάμενα  και  νέα  στέγαστρα
στάσεων αστικών λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. υποστήριξε ότι:

πρέπει να συναινέσουμε στην εκμίσθωση των εν΄ λόγω χώρων που βρίσκονται επί της 30ης
Π.Ο.  (τρεις  στάσεις)  και  επί της οδού Καραΐσκάκη (1 στάση) διότι  προφανώς μέσω των
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προβλεπόμενων  εσόδων  θα  συντηρούνται  οι  στάσεις  που  σήμερα  βρίσκονται  σε  κακή
κατάσταση προς όφελος των συνδημοτών μας που τις χρησιμοποιούν όταν μετακινούνται με
τα αστικά λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. και τα λεωφορεία του Δήμου.  
 
Στη συνέχεια 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, την Δ.Υ. 12.10.2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

γνωμοδοτεί  θετικά  στην  εκμίσθωση  κοινόχρηστων  χώρων  για  τη  διενέργεια  υπαίθριας
διαφήμισης  στα  παραπάνω  αναφερόμενα  στέγαστρα  στάσεων  λεωφορείων  σύμφωνα  με  τη
εισήγηση του προέδρου και της υπηρεσίας.

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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