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1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την έναρξη
της διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού
ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Ακριτών και Λαγκαδά, κυριότητος του Δήμου μας
εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας
Αμπελοκήπων, με εμβαδό 1.843,85τμ, εντός του
οποίου υφίστανται οι εξής κατασκευές: πισίνα με
υπόγειο μηχανοστάσιο, γέφυρα πισίνας, ισόγειο
κτίριο αναψυκτηρίου, κερκίδες με αποδυτήρια και
τουαλέτες και τέσσερα μεταλλικά υπόστεγα. Το εν
λόγω ακίνητο τυγχάνει κενό μισθώσεως.

Σήμερα 29-07-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας,
(Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων,
μετά από την Α.Π. 9655/26-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα
από τα μέλη, σύμφωνα με το άρ. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:
Παρόντες:
1. Γεννηματάς Ιωάννης
2. Ματακίδου Μάρθα
3. Βενετικίδης Ιωάννη
4. Τσοντάκη Μαρίνα
5. Τσιορβάλας Συμεών
6. Μιχαηλίδου Σοφία
7. Καρμίρης Κωνσταντίνoς
8. Ιακωβίδου Ελένη
9. Ταμβάκης Ιωάννης

Απόντες:
1. Κόπτη Ελένη
2. Καλαϊτζίδης Σαμψών
Λόγω απουσίας της προέδρου, αναπληρωτής πρόεδρος ορίσθηκε το μέλος του συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινότητας, Ιωάννης Γεννηματάς. Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου, Σπανού Κωνσταντία, κλάδου ΤΕ
Διοικητικού-Οικονομικού .
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο Θέμα, το οποίο ομόφωνα συμφωνήθηκε να συζητηθεί ως
θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3852/2010 :
«Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά,
περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
Για τον λόγο αυτόν ζητείται η διατύπωση της γνώμης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Αμπελοκήπων για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται
στη συμβολή των οδών Ακριτών και Λαγκαδά, κυριότητος του Δήμου μας εντός των ορίων της
Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, με εμβαδό 1.843,85τμ, εντός του οποίου υφίστανται οι εξής
κατασκευές: πισίνα με υπόγειο μηχανοστάσιο, γέφυρα πισίνας, ισόγειο κτίριο αναψυκτηρίου,
κερκίδες με αποδυτήρια και τουαλέτες και τέσσερα μεταλλικά υπόστεγα. Το εν λόγω ακίνητο
τυγχάνει κενό μισθώσεως.
Η απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση στην επόμενη τακτική
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για τη λήψη της τελικής απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ( ΟΧΤΩ ΨΗΦΟΙ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑ)
Γνωμοδοτεί θετικά για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ακριτών και Λαγκαδά, κυριότητος του Δήμου μας εντός των
ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, με εμβαδό 1.843,85τμ, εντός του οποίου
υφίστανται οι εξής κατασκευές: πισίνα με υπόγειο μηχανοστάσιο, γέφυρα πισίνας, ισόγειο
κτίριο αναψυκτηρίου, κερκίδες με αποδυτήρια και τουαλέτες και τέσσερα μεταλλικά υπόστεγα.
και τυγχάνει κενό μισθώσεως.
(Κατά ψήφισε το μέλος του συμβουλίου Ταμβάκης Ιωάννης ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί η
δυνατότητα, το εν λόγο οικόπεδο, με την παρέμβαση του Δήμου να λειτουργήσει προσωρινά σαν
Δημοτικό Κολυμβητήριο μέχρι την κατασκευή του κολυμβητηρίου που από χρόνια έχει εξαγγελθεί.)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 056/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι, 29/07/2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

