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               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

              της 29-08-2017 

 

Αριθμ.Απόφασης   039/2017       

Αριθ. Πρακτικού:   13/2017 

 

 

1ο  ΘΕΜΑ:  Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης, για 

την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου 

«Κωνσταντίνου Καραμανλή» στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για την 

διενέργεια πολιτιστικής  εκδήλωσης.  

 

 

Σήμερα 29-08-2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, 

(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, 

μετά από την Α.Π. 18163/29-08-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 

από τα μέλη, σύμφωνα με το άρ. 88 παραγ. . 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:      

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1.  Κόπτη Ελένη 

2. Γεννηματάς Ιωάννης 

3. Βενετικίδης Ιωάννη 

4. Ματακίδου Μάρθα  

5. Τσοντάκη Μαρίνα  

6. Τσιορβάλας Συμεών  

7. Καλαϊτζίδης Σαμψών 

8. Καρμίρης Κωνσταντίνoς 

9. Μητράκας Ευάγγελος 

10. Ιακωβίδου Ελένη 

11. Ταμβάκης Ιωάννης  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Η Πρόεδρος  μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου,  Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού-Οικονομικού.  

 



 Η πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Δημοτικής Κοινότητας  για τη διαδικασία 

σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης,  διότι η Υπηρεσία του Δήμου δεν ενημερώθηκε από τον αιτούντα 

πολιτιστικό σύλλογο εγκαίρως σχετικά με τις προθεσμίες που τάσσονται από διάφορες υπηρεσίες και αρχές 

για ζητήματα που έχουν σχέση με τη διοργάνωση της εκδήλωσης, εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο  84 του Ν. 3852/2010 : 

«Το συµβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό συµβούλιο για: 

στ) για την εκποίηση, εκµίσθωση, παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, 

περιουσιακών στοιχείων του δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 

Για το λόγο αυτό και σύµφωνα  µε την 161/07-06-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

«Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-γυµναστηρίων 

του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης»,άρθρο 4 «∆ιαδικασία παραχώρησης χρήσης 

αθλητικών» ζητείται η διατύπωση της γνώµης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Αµπελοκήπων, επί της κατατεθείσας  αίτησης του  Πολιτιστικού Συλλόγου 

« Κωνσταντίνου Παλαιολόγου». 

Ο σύλλογος θα λάβει γνώση των όρων της 161/07-06-2017 απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου «Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-

γυµναστηρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης» και υποχρεούνται  σε πλήρη και πιστή 

τήρησή τους. Για το λόγο αυτό θα συνάψει το ανάλογο ιδιωτικό συµφωνητικό. 

Η παραχώρηση θα ισχύει για  τις 29-09-2017.  

Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόµενη τακτική 

Συνεδρίαση   προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου µας για τη λήψη της τελικής 

απόφασης. Επισυνάφθηκαν, η αίτηση  και η έγκριση του Κανονισµού λειτουργίας κλειστών 

και ανοικτών αθλητικών χώρων-γυµναστηρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 

Το µέλος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κωνσταντίνος Καρµίρης  

εκπροσωπώντας  την  ∆ηµοτική Παράταξη « Πολίτες σε ∆ράση», δηλώνει ότι 

καταψηφίζουµε, διότι θεωρούµε ότι ο συγκεκριµένος, είναι αµιγώς αθλητικός χώρος και θα 

πρέπει να τον αξιοποιούµε για αθλητικά γεγονότα και µόνο, διότι από τέτοιες εκδηλώσεις και 

συναυλίες µπορεί να υπάρξουν ζηµιές στον περιβάλλοντα χώρο και στον χλοοτάπητα. ∆εν 

πληρούνται οι προδιαγραφές για τέτοιου είδους γεγονότα   

Η  πρόεδρος  αναφέρει ότι σύµφωνα µε τον ισχύοντα, εγκεκριµένο κανονισµό 

λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-γυµναστηρίων του ∆ήµου µας 

προβλέπεται – επιτρέπεται η διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων και για την 

πραγµατοποίηση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών. Συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων. Φυσικά 

στο Ιδιωτικό Συµφωνητικό παραχώρησης χρήσης θα προβλεφθεί η ανάληψη της ευθύνης 

από πλευράς του συλλόγου για την αποκατάσταση των όποιων ζηµιών τυχόν προκληθούν. 

Καθώς και για οτιδήποτε συµβεί κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. 

 

 



Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με δέκα (10) ψήφους ΥΠΕΡ (Κόπτη Ελένη, Γεννηματάς Ιωάννης, Βενετικίδης 

Ιωάννης, Ματακίδου Μάρθα,  Τσοντάκη Μαρίνα,  Τσιορβάλας Συμεών,  Καλαϊτζίδης Σαμψών, 

Μητράκας Ευάγγελος, Ιακωβίδου Ελένη, Ταμβάκης Ιωάννης), έναντι ενός (1) ΚΑΤΑ (Καρμίρης 

Κωνσταντίνoς), γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ, για την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου «Κωνσταντίνου 

Καραμανλή» στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για την διενέργεια πολιτιστικής  

εκδήλωσης 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 039 

 

 Η Πρόεδρος                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι, 29-08-2017 

                                                                

                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

    ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

             ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΤΗ               

                                                 

 


