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Αριθ. Απόφασης: 10/2018
Θέμα 3ο: Εκμίσθωση τμήματος οικοπέδου με αριθμ.18 με κατάστημα στη νοτιοδυτική γωνία του
Ο.Τ. 154 οικοπέδου του Ο.Τ. 33 του παλιού σχεδίου αγοράς της Ηράκλειας, στο νέο Ο.Τ.
158.
Σήμερα την 05η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30’, το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Ηράκλειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της Προέδρου, ύστερα από την με
αρ. 18/31-10-2018 πρόσκληση της Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο
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Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τουτουντζή Φωτεινή για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, πριν τη συζήτηση των θεμάτων ενημέρωσε τα
μέλη ότι τοποθετήθηκαν τα κολωνάκια επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου.
Το λόγο πήρε η κα Καλαϊτζή και είπε ότι δεν της άρεσαν τα κολωνάκια για αισθητικούς λόγους.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Σταμπουλή και ανέφερε ότι της άρεσε αυτή η κίνηση και θα ήταν
ακόμη πιο ωραίο να έχει γίνει πεζόδρομος ο συγκεκριμένος δρόμος.
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, κατά την εισήγηση του τρίτου θέματος
ανέφερε ότι από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μεταξύ των
αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, όπως αυτές περιγράφονται στο ανωτέρω
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άρθρο, είναι να εκφράζει γνώμες και να διατυπώνει προτάσεις προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία
είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αρ. 11670/19-10-2018 εισήγηση
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 192 του «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006(ΦΕΚ Α
114/30.6.2006), όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) <Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη>, όπως ισχύει.
3) Την υπ΄αριθμ.8937/24-8-2018 αίτηση του κ. Σιώτη Βασιλείου του Κων/νου με την οποία αιτείται
την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 18 Δημοτικού Καταστήματος της λαϊκής αγοράς Ηράκλειας.
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της εκμίσθωσης του παραπάνω ακινήτου».
Το λόγο έλαβε η κα Σταμπουλή και πρότεινε ο εκμισθωτής να μην χρησιμοποιεί χώρο από ήδη
υπάρχοντες εκθέτες της λαϊκής αγοράς.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου,
έλαβε υπόψη του την υπ΄ αρ. 11670/19-10-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ηράκλειας, τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου σχετικά με την εκμίσθωση τμήματος οικοπέδου
με αριθμ.18 με κατάστημα στη νοτιοδυτική γωνία του Ο.Τ. 154 οικοπέδου του Ο.Τ. 33 του παλιού
σχεδίου αγοράς της Ηράκλειας, στο νέο Ο.Τ. 158.
2. Ο εκμισθωτής να μην χρησιμοποιεί χώρο από ήδη υπάρχοντες εκθέτες της λαϊκής αγοράς
3. Τη διαβίβαση της Απόφασης στο Δήμο Ηράκλειας για τις περαιτέρω ενέργειες.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή 1

Τα μέλη
Υπογραφές 2
Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 06/11/2018
Η Πρόεδρος
της Δημοτικής Κοινότητας Ηράκλειας

Ναλμπάντη Ευαγγελία
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