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Αριθµ. Απόφασης: 43/2012 ΘΕΜΑ:
ΘΕΜΑ Παροχή γνώµης επί του αιτήµατος περί της παραχώρησης
Αριθµ. Πρακτικού: 2/2012 κατά χρήση άνευ ανταλλάγµατος του δηµοτικού χώρου στη συµβολή
των οδών Eλευθερίας και 28ης Οκτωβρίου στον µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα
σύλλογο
«Λαογραφικός
Λαογραφικός
Πολιτιστικός
Οµιλος
Αµπελοκήπων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους
Αµπελοκήπων»
Σήµερα 30/1/2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 στο Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, µετά
από την Α.Π: 1215/26-1-12 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τα
µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ.
παργρ 1 και 2 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:
Παρόντες
1.Κεσόγλου Παύλος
2. Γεννηµατάς Ιωάννης
3.Πάντσης Θωµάς
4.Καραγιαννίδου Αναστασία

5.Καλτσογιάννη
Καλτσογιάννη Γεωργία
6.Καϊκατζάνη
Καϊκατζάνη Μαρία
7.Τσοµπανοπούλου
Τσοµπανοπούλου Μελίσα

Απόντες
1.Ορφανίδου Στυλιανή
2.Θεοχαρούδης Θεοχάρης
3.Καρίκας Χρήστος
4.Αβραµίδης Μωυσής

Ο Πρόεδρος, µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
συνεδρίασης.
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τη µε
αρ.πρωτ. 16975/6-12-11 αίτηση του Λαογραφικού Πολιτιστικού Οµίλου Αµπελοκήπων όπως
εκπροσωπείται νόµιµα, προς τον ∆ήµο µας, για να του παραχωρηθεί δωρεάν η χρήση του γραφείου
και της αίθουσας χορού στον 2ο όροφο του νέου δηµοτικού κτιρίου επί της οδού Ελευθερίας και 28ης
Οκτωβρίου, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις δραστηριότητες του οµίλου. Οι δε
δραστηριότητες του συλλόγου, οι οποίες είναι κοινωφελείς και προάγουν τα τοπικά συµφέροντα,
προκύπτουν από το συνηµµένο καταστατικό του.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
Κοινότητας σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα των άρθρων 81 έως 84
του Ν. 3852/2010 καλείται να παράσχει γνώµη προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
Συµβούλιο το οποίο και θα λάβει
τη σχετική απόφαση, και µετά από διαλογική συζήτηση, αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω
εισήγηση και λαµβάνοντας υπόψη και τον Ν.3463/2006 άρθρο 185 παρ. 2,, καθώς και τη µε αριθµό
πρωτ. 16975/6-12-11 αίτηση του Λαογραφικού Πολιτιστικού Οµίλου Αµπελοκήπων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Και παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου ΑµπελοκήπωνΜενεµένης, το οποίο και θα λάβει τη σχετική απόφαση, περί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης
προς τον Λαογραφικό Πολιτιστικό όµιλο Αµπελοκήπων του γραφείου και της αίθουσας χορού στον

2ο όροφο του νέου δηµοτικού κτιρίου επί της οδού Ελευθερίας
και
28ης
Οκτωβρίου,
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τις δραστηριότητες του οµίλου. Οι δε δραστηριότητές του, είναι
κοινωφελείς και προάγουν τα τοπικά συµφέροντα όπως προκύπτει από το συνηµµένο καταστατικό
του.
Η παρούσα ισχύει έως της ανακλήσεώς της.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 43/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι, 31/1/2012

Ο αντιπρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Γεννηµατάς Ιωάννης

