ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/4-4-2018 Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πλαγιαρίου Δήμου Θέρμης.
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ. 8/2018
ΘΕΜΑ: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
στο πάρκο Πλαγιαρίου.
Στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου σήμερα την 4η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11.10 πμ, συνήλθε το Τ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας, σε συνεδρίαση ύστερα
από την υπ ΄αριθμ. 11573/30-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Αργυρίου
Μωραΐτη, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος και δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Τ.Σ. διαπίστωσε ότι από τα
πέντε (5) μέλη του Τοπικού Συμβουλίου ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.

Μωραΐτης Αργύριος
Γιαλαμά Σοφία
Κουλέτας Νικόλαος
Στάθης Τοπαλίδης Ζήσης
Γουλάρας Ιωάννης

παρών
παρούσα
παρών
παρών
παρών

Στη συνεδρίαση παρέστη και η Παπαμιχαήλ Χρυσούλα, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης,
για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2405/1212-2017 Απόφαση Δημάρχου Θέρμης).
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εισήγηση του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης.

Με την υπ’ αριθμ. 10803/26-3-2018 αίτηση της, η κ. Παπασυμεωνίδου Κονδυλένια
ζητά την χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο 27
τ.μ. Στο κεντρικό πάρκο Πλαγιαρίου έναντι του καταστήματος “ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ,
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ” με διακριτικό τίτλο “ELLATTE” που βρίσκεται
στην οδό Ιωνίας 11 στη Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου.
Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο προηγούμενο συμβούλιό μας
γνωμοδοτήσαμε θετικά στην εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου,

που βρίσκεται

εντός του κεντρικού πάρκου της Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου και προτείναμε τη
χρονική διάρκεια μίσθωσης τα 5 έτη.

Το συμβούλιο μετά το πέρας της ενημέρωσης του Προέδρου και ύστερα από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί αρνητικά στην παραπάνω αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κεντρικό πάρκο Πλαγιαρίου και έναντι του
καταστήματος “ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΠΙΤΣΑΡΙΑ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ” με διακριτικό
τίτλο “ELLATTE”, λόγω της επικείμενης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκμίσθωση του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του κεντρικού πάρκου σύμφωνα
και με την 6/2018 απόφασή μας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/2018
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κάτωθι:
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Μωραΐτης Αργύριος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

