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 ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Διατύπωση της σύμφωνης 

γνώμης επί της αιτήσεως για δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης χώρου Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται 

εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας 

Αμπελοκήπων, προς τους Αθλητικούς Συλλόγους 

με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «ΑΠΟ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  & «ΒΟΡΡΑΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων τους. 

    

 

Σήμερα 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.,  στο Γραφείο της Κοινότητας, (Αίθουσα 

Δημοτικού Συμβουλίου,   Δημαρχείο Αμπελοκήπων), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Κοινότητα 

Αμπελοκήπων, μετά από την Α.Π. 19464/10-10-2019  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:      

 

 

   

 

 

 

 

 

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 .  

 

 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Χαλκίδης Ιωάννης 

2. Κόπτη Ελένη 

3. Καραμπέρας Κωνσταντίνος                                      

4. Καραγιαννίδου Αναστασία 

5. Τσαρτσίδου Όλγα  

6. Ιακωβίδου Ελένη 

7. Τσολάκη Αγγελική                 

8. Καλπακίδης Περικλής  

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βενετικίδης Ιωάννης 

2. Γκέντζος Αλέξανδρος 

3. Πάντσης Θωμάς 



 

Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 2
Ο  

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. ∆ιατυπώνει 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 το λόγο αυτόν ζητείται η διατύπωση της σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων επί της αιτήσεως για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου 

∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, προς 

τους Αθλητικούς Σύλλογους µε κοινωφελείς σκοπούς, µε την επωνυµία «ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  & «ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. 

Οι ανωτέρω Σύλλογοι ζητούν να στεγάσουν  τα γραφεία τους εντός του ∆ηµοτικού Ακινήτου επί της 

οδού 28η Οκτωβρίου 157, συγκεκριµένα εντός του ∆ηµοτικού σταδίου «Κωνσταντίνος Καραµανλής» 

στο ηµιυπόγειο χώρο, κάτω από τις κερκίδες και κάτω  από τη θύρα 2 του σταδίου,  σε χώρο 

συνολικού εµβαδού  71,70 τµ. 

Ο Σύλλογος φέρει αποκλειστικά αυτός την αστική, ποινική, διοικητική και κάθε άλλου είδους 

ευθύνη έναντι όσων βρίσκονται στον παραχωρούµενο χώρο είτε είναι µέλη του είτε είναι τρίτοι και 

φέρει την ίδια αυτή ευθύνη ακόµη και έναντι όσων  επ’ ευκαιρία ή τυχαία βρίσκονται στον ανωτέρω 

χώρο. Η παραπάνω ευθύνη καλύπτει τόσο τη θετική ή αποθετική ζηµία όσο και την ηθική τοιαύτη 

έναντι προσώπων και πραγµάτων, καθόλη  τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης. 

 Απαγορεύεται η διάπραξη πράξεων µέσα στον παραχωρούµενο χώρο που προβλέπονται και 

τιµωρούνται από τον Ποινικό, Αστικό, Εµπορικό Κώδικα και από κάθε άλλη νοµοθετική διάταξη  

ισχύουσα στην Ελλάδα και ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ήµος για τυχόν τοιαύτες τελούµενες πράξεις (ή 

και παραλείψεις). 

         Απαγορεύεται ο Σύλλογος να παραχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη χρήση του 

παραχωρούµενου χώρου, όπως και να λαµβάνει οποιοδήποτε αντάλλαγµα (χρηµατικό ή µη) για 

λογαριασµό του ∆ήµου.  Επίσης, απαγορεύεται η ανάρτηση-τοιχοκόλληση στο χώρο αυτό 

οποιασδήποτε εµπορικής διαφήµισης. 

 Ο παραχωρούµενος κατά χρήση χώρος είναι της πλήρους αρεσκείας του Συλλόγου 

και ανταποκρινόµενος στις ανάγκες του, ο δε ∆ήµος δεν έχει καµιά απολύτως υποχρέωση για 

τροποποίηση ή βελτίωση του χώρου αυτού. Τέτοιες εργασίες βελτίωσης µπορούν να γίνουν από το 

Σύλλογο µόνο µε τη γραπτή άδεια του ∆ήµου και ο ∆ήµος δε φέρει καµιά ευθύνη ιδίως για την 

τήρηση πολεοδοµικών διατάξεων, της αστυνοµικής ή εργατικής νοµοθεσίας,  για τη λήψη σχετικών 

αδειών και για την τήρηση κλπ απαραίτητων νοµοθετικών διατάξεων. Η οποιαδήποτε δαπάνη για τη 

λειτουργία και συντήρηση του χώρου βαρύνει το Σύλλογο.  

Ο ∆ήµος δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζηµίας προκληθείσης 

στον παραχωρούµενο χώρο. Η διαπίστωση της ζηµίας και τους ύψους της γίνεται από ειδικευµένο 

πρόσωπο του ∆ήµου. Στη διαδικασία αυτή (επιλογής προσώπου, σύνταξης σχετικής έκθεσης από το 



ανωτέρω εντεταλµένο πρόσωπο του ∆ήµου κλπ.) συµφωνεί εκ των προτέρων ο Σύλλογος και δε 

διατηρεί καµιά αντίρρηση επ’ αυτού.  

Η παραχώρηση θα ισχύει ως τις 31-12-2023. Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να αλλάξει την 

κανονική λήξη της παραχώρησης αν αποφασίσει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως 

καταστρατήγηση των παραπάνω όρων. 

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.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ και ΟΜΟΦΩΝΑ  για την δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης χώρου ∆ηµοτικού Ακινήτου επί της οδού 28η Οκτωβρίου 157, συγκεκριµένα 

εντός του ∆ηµοτικού σταδίου «Κωνσταντίνος Καραµανλής» στο ηµιυπόγειο χώρο, κάτω από τις 

κερκίδες και κάτω  από τη θύρα 2 του σταδίου,  σε χώρο συνολικού εµβαδού  71,70 τµ. 

 προς τους Αθλητικούς Συλλόγους με κοινωφελείς σκοπούς, με την επωνυμία «ΑΠΟ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  & «ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»  για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. 

Β. Αποστέλλει την απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας, στο Δημοτικό Συμβούλιο,  για την 

έκδοση της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 038/2019 

 

 Ο Πρόεδρος                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα, Αμπελόκηποι,  14-10-2019                                                      

             

 

       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 


