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               Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

               Της 14/11/2016 

 

Αριθμ.Απόφασης 080/2016     

Αριθ. Πρακτικού:   16/2016 

 

2ο ΘΕΜΑ:   Γνωμοδότηση για την έναρξη της 

διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου 

που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Διός και 

Λαγκαδά, κυριότητος του Δήμου μας εντός των 

ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, με 

εμβαδό 1.360τμ, εντός του οποίου υφίσταται 

υποσταθμός φυσικού αερίου (ισόγειο κτίσμα) 

εμβαδού 48τμ. , το οποίο  τυγχάνει κενό 

μισθώσεως. 

 

 

Σήμερα 14-11-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00. στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας, 

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

μετά από την Α.Π. 15150/09-11-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 

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

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

 

Παρόντες:  

1. Κόπτη Ελένη 

2. Γεννηματάς Ιωάννης 

3. Ματακίδου Μάρθα  

4. Βενετικίδης Ιωάννη 

5. Καρμίρης Κωνσταντίνoς 

6. Ιακωβίδου Ελένη 

7. Ταμβάκης Ιωάννης  

 Απόντες: 

1. Τσοντάκη Μαρίνα  

2. Καλαϊτζίδης Σαμψών 

3. Τσιορβάλας Συμεών  

4. Μητράκας Ευάγγελος 

 ( Δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

 

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 .  



 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 2ο  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 Διός και Λαγκαδά, κυριότητος του Δήμου μας εντός των ορίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, με εμβαδό 1.360τμ, εντός του οποίου υφίσταται υποσταθμός 

φυσικού αερίου (ισόγειο κτίσμα) εμβαδού 48τμ.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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ, για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στη συμβολή των οδών Διός και Λαγκαδά, κυριότητος του Δήμου μας εντός των ορίων 

της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, με εμβαδό 1.360τμ, εντός του οποίου υφίσταται 

υποσταθμός φυσικού αερίου (ισόγειο κτίσμα) εμβαδού 48τμ. , το οποίο  τυγχάνει κενό 

μισθώσεως. Με την προϋπόθεση ότι το είδος της δραστηριότητας δεν θα είναι επικίνδυνο λόγω 

το υποσταθμού φυσικού αερίου για την γύρω περιοχή   

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 080/2016 

 

 

Ο Πρόεδρος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  15-11-2016   

                                                           

          Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

   ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

           ΕΛΕΝΗ ΚΟΠΤΗ  

                                                 

 


