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 Tακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου του ∆ήµου Θέρµης

                                                  Aριθ. Απόφασης : 07/14-05-2019

Θέµα: Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για προεκλογική συγκέντρωση στον Τρίλοφο .

Στον Τρίλοφο και στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου, σήµερα την 14η Μαΐου 2019 ηµέρα της εβδοµάδας

Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου,

µετά από την αριθµ. 19816/10-05-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κας Λιόλιου  Αικατερίνης που

επιδόθηκε στα µέλη του Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/

τεύχος   Α’/2010)  περί  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα Καλλικράτης”, και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 5 µελών

βρέθηκαν παρόντα 5 µέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1.   Λιόλιου Αικατερίνη

2.   Αµπατζή ∆έσποινα

3.   Σαµαράς Γεώργιος

4.   Αγραφιώτης Γεώργιος 

5.   Φυσέκης Γρηγόριος

Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ∆ήµου, Πριτζάκη Αικατερίνη, για την τήρηση των πρακτικών

(σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ : 2405/45243/12-12-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης). 

Η πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το  1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των µελών του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου την από 10-05-2019 εισήγηση του

αρµόδιου Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης της  ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,

σύµφωνα µε την οποία µας διαβιβάζει το αριθµ. πρωτ. 19813/10-05-2019 αίτηµα της ∆ηµοτικής Παράταξης

“Παρέµβαση Πολιτών ∆ήµου Θέρµης” µε το οποίο  αιτείται  την έγκριση από το Συµβούλιο της Κοινότητας

για την πραγµατοποίηση πολιτικής συγκέντρωσης στο χώρο της πλατείας Τριλόφου (έµπροσθεν ∆ηµαρχείου)

στις 18 Μαΐου 2019 και ώρα  20:00 – 23:00.



Η Υπηρεσία εισηγείται υπέρ της θετικής γνωµοδότησης  σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό χρήσης και

Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Θέρµης.

Κατόπιν η Πρόεδρος  κάλεσε το Συµβούλιο της Κοινότητας να αποφασίσει σχετικά.

 Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου µετά από  διαλογική συζήτηση  και  αφού έλαβε υπόψη

του την εισήγηση της Προέδρου και της Υπηρεσίας, τον Κανονισµό χρήσης και Λειτουργίας Κοινόχρηστων

χώρων του ∆ήµου Θέρµης, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πραγµατοποίηση πολιτικής συγκέντρωσης της παράταξης “ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ” στο χώρο της πλατείας Τριλόφου (έµπροσθεν ∆ηµαρχείου) στις 18 

Μαΐου 2019 και ώρα 20:00 – 23:00.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 07/14-05-2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κάτωθι:

            Η Πρόεδρος       Τα µέλη   

            

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

        ΛΙΟΛΙΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


