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               Απόσπασμα 

από το πρακτικό της συνεδρίασης  

              21-01-2019 

 

Αριθμ. Απόφασης: 01/2019     

 

Αριθμ. Πρακτικού: 01/2019 

 

 

1ο ΘΕΜΑ: Διατύπωση της σύμφωνης 

γνώμης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Μενεμένης επί της με 

α.π.25014/2018 αιτήσεως του 

αθλητικού- Μορφωτικού-Πολιτιστικού  

Σωματείου  με την επωνυμία ΟΥΛΟΦ 

ΠΑΛΜΕ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης 

του γραφείου που βρίσκεται στον πρώτο 

όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου της 

οδού Φαίδωνος στη συνοικία Βοσπόρου 

που βρίσκεται εντός των ορίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης 

 

Σήμερα 21-10-2019  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας, (πρώην κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  

το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, μετά από την 1131/17-01-2019  έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88,  του Ν. 

3852/10. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία,   κατά τις διατάξεις  του άρθρου 89 του    Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄), αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:        

 

 Παρόντες: Απόντες: 

1. Παληκαρίδου Αναστασία     1. Μάστακας Γεώργιος 

2. Ισμιρλίδης Κωνσταντίνος     2. Δημητρίου Αναστάσιος 

3. Πασχαλίδου Ελένη     3. Τζιτζιλόγλου Ευτυχία 

4. Χατζόπουλος Εδουάρδος    4. Αντωνίου Ελευθερία 

5. Σιαμάτρας Αντώνιος 

6. Βαμβακούδης Ευστράτιος 

7. Ζάχου Γεωργία    

( οι οποίοι 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.  

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1o  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 σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης επί της με α.π.25014/2018 αιτήσεως του αθλητικού- 

Μορφωτικού-Πολιτιστικού  Σωματείου  με την επωνυμία ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ για δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης του γραφείου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Πολιτιστικού 

Κέντρου της οδού Φαίδωνος στη συνοικία Βοσπόρου που βρίσκεται εντός των ορίων της 

Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.   

Συγκεκριμένα ο ανωτέρω Σύλλογος ζητά να στεγάσει τα γραφεία του στο γραφείου 

εμβαδού  30 τμ. του Πολιτιστικού Κέντρου της οδού Φαίδωνος 5. 

Η οποιαδήποτε δαπάνη για τη λειτουργία και συντήρηση του χώρου θα βαρύνει το 

αιτηθέν τον χώρο σωματείο. Η παραχώρηση θα ισχύει έως τη λήξη της παρούσας δημοτικής 

περιόδου.  

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  

 

Α. Και, αποδεχόμενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση, γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ και ΟΜΟΦΩΝΑ, 

για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του γραφείου που 

βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου της οδού Φαίδωνος στη συνοικία 

Βοσπόρου που βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, στον  

αθλητικό-Μορφωτικό-Πολιτιστικό  Σωματείο  με την επωνυμία ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ,   που 

κατέθεσε αίτηση.  

Β. Αποστέλλει την απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο  για την έκδοση της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 01/2019   

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

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα,  Μενεμένη, 21/01/2019 

                      

 

                               Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας                          

                         

 

 

              Παληκαρίδου Αναστασία 


