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Σήµερα 26/02/2014 ηµέρα Τετάρτη
(∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων), συνήλθε
µετά από την Α.Π: 2468/21-02-201
από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
 
Παρόντες 
1 Κεσόγλου Παύλος.                   5. Θεοχαρούδης
2. Γεννηµατάς Ιωάννης               6 Καρίκας
3  Πάντσης Θωµάς                      7 Καϊκατζάνη
4. Καραγιαννίδου Αναστασία       8. Τσοµπανοπούλου
9. Ορφανίδου Στυλιανή. 
Απόντες 
1.  Αβραµίδης Μωυσής           2. Καλτσογιάννη
         

                Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος

        
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα
εξής: Ο ∆ήµος µας είναι αποκλειστικός
Λοχ. ∆ιαµαντή 52 εντός των διοικητικών
 
Το ακίνητο αυτό είναι κενό µισθώσεως
εφόσον τα µισθώµατα τυγχάνουν εκ
 
Σύµφωνα µε το άρθρο178 παργρ
προστατεύουν και να διαχειρίζονται
αποδοτικό». 

Σύµφωνα µε το άρθρο  84 του Ν. 3852/2010
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
1. ∆ιατυπώνει γνώµη στο δηµοτικό
στ) για την εκποίηση, εκµίσθωση
περιουσιακών στοιχείων του δήµου
 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο  
των δηµοτικών κοινοτήτων ασκούν
τοπικών κοινοτήτων που προβλέ

 
Για τον λόγο αυτόν ζητείται η διατύπωση
Κοινότητας Αµπελοκήπων.  

 

 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  
     

menemeni.gr            

              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
               της

                     Θέµα: Γνωµοδότηση επί της εκµίσθωσης
                     (διαµερίσµατος) επί της οδού Λοχ ∆ιαµαντή

                     διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας

Τετάρτη και ώρα 18:00µµ στο Γραφείο της ∆ηµοτικής
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα

2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:      

.                   5. Θεοχαρούδης Θεοχάρης          
               6 Καρίκας Χρήστος  

                      7 Καϊκατζάνη Μαρία     
Αναστασία       8. Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

           2. Καλτσογιάννη Γεωργία  

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου

ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη
είναι αποκλειστικός κύριος ενός διαµερίσµατος εµβαδού 71τµ

των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων

κενό µισθώσεως, και για τον λόγο αυτόν εισηγούµαστε
τυγχάνουν εκ των σηµαντικών εσόδων του ∆ήµου µας. 

παργρ 1 του N.3463/2006: «Οι ∆ήµοι οφείλουν
διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους, µε

του Ν. 3852/2010 : «Το συµβούλιο στα όρια της τοπικής

δηµοτικό συµβούλιο για: 
εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή
δήµου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας

 83 παργρ. 4 του Ν. 3852/2010: «4. Ο πρόεδρος
ασκούν και τις αρµοδιότητες του προέδρου και των

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος. 

η διατύπωση της σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 26/02/2014 

εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου  
Λοχ. ∆ιαµαντή 52 εντός των  

∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων. 

 

Γραφείο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
οτική Κοινότητα Αµπελοκήπων, 

Προέδρου που δόθηκε στον καθένα 

συνεδρίασης. 
λάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.                                            

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα 
εµβαδού 71τµ. µικτά επί της οδού 

Κοινότητας Αµπελοκήπων.  

εισηγούµαστε την εκµίσθωσή του, 
∆ήµου µας.  

οφείλουν να διατηρούν, να 
τους, µε τρόπο επιµελή και 

τοπικής κοινότητας ασκεί 

χρήσης ανταλλαγή και δωρεά, 
κοινότητας. 

πρόεδρος και τα συµβούλια 
προέδρου και των συµβουλίων των 

του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 



  
Η γνωµοδοτική απόφαση της Κοινότητας θα υποβληθεί προς συζήτηση σε επόµενη 

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

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, σύµφωνα µε τα προαπαιτούµενα των άρθρων 81 έως 84 
του Ν. 3852/2010 καλείται να παράσχει γνώµη προς το ∆ηµοτικό 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 192 
 

       
    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Και παρέχει τη σύµφωνη γνώµη του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα λάβει τη σχετική 
απόφαση, περί της εκµίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου – διαµερίσµατος εµβαδού 71 τµ, το οποίο 
βρίσκεται επί της οδού Λοχ. ∆ιαµαντή 52 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  
  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 70/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές απόσπασµα, Αµπελόκηποι,  26/02/2014         

                        
 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
                                      
                                   

                                                      Κεσόγλου Παύλος 


