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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη     
Tηλ.  : 2313313690   
FAX :  2313313628  
Email: c.koukoutegou@ampelokipi-menemeni.gr            
 
               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 13/07/2015 

 
Αριθµ. Απόφασης: 036/2015 
 
Αριθµ. Πρακτικού: 10/2015 

                           ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ (ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΣ) 
ΣΤΗΝ Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. ΓΙΑ Ι∆ΙΑ ΧΡΗΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ∆ΟΜΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ∆ΑΠ-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ)». 
 

 
Σήµερα 13/07/2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση η ∆ηµοτική 
Κοινότητα Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 9845/13-07-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που 
δόθηκε στον καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               
   

Παρόντες: 
1.Παληκαρίδου Αναστασία  
2.Τσανακτσής Ιωάννης      
3.Ισµιρλίδης Κωνσταντίνος   
4.Βαµβακούδης Ευστράτιος 
5.Μπαδέµη-Κεσόγλου Μαρία 
6.Αντωνίου Ελευθερία   
7.Ζάχου Γεωργία 
8. ∆ηµητρίου Αναστάσιος      
9.Μάστακας Γεώργιος     
10.Σιαµάτρας Αντώνιος 
11. Γκαΐδατζής Ηλίας 

 
Απόντες:  
ουδείς 
 

Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού.  
 
Η πρόεδρος έθεσε το θέµα της σύµφωνης γνώµης των µελών για το κατεπείγον της συνεδρίασης και 
τα οποία συµφώνησαν µε την αναγκαιότητα της έκτακτης συνεδρίασης. 
 
Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου 
έκτακτα  λόγω της ιδιαιτερότητας του παραπάνω θέµατος , από την πλευρά της χρονικής διάρκειας 
για την συµµετοχή της νέας δοµής Κ.∆.Α.Π. Μενεµένης Αγ. Νεκταρίου  στα συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα ΕΣΠΑ,ότι βάση των: 



  

i)                  Της 123/09-07-2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. 
(Ίδρυση νέας δοµής Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Μενεµένης Αγ. 
Νεκταρίου ). 

ii)              Το ν. 3463/2006 άρθρο 185 παρ. 2  (∆ωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης 
δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων) . 

iii)             Το ν. 3852/2010 άρθρο 84 παρ. στ΄(Αρµοδιότητες συµβουλίου τοπικής Κοινότητας ) . 

την έγκριση  σύµφωνης γνώµης για δωρεάν παραχώρηση χώρου του ∆ηµοτικού ακινήτου 
(σχολικό συγκρότηµα Μενεµένης επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,∆ενδροπόταµος) , στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για ιδία χρήση - ανάπτυξη νέας δοµής 
Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π. Μενεµένης Αγ. Νεκταρίου). 

Παρακαλούµε για περαιτέρω ενέργειές σας   
 
     Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση 
    
     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
Α). Παρέχει την σύµφωνη γνώµη του για δωρεάν παραχώρηση χώρου του ∆ηµοτικού ακινήτου 
(σχολικό συγκρότηµα Μενεµένης επί της οδού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,∆ενδροπόταµος) , στην Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. για ιδία χρήση - ανάπτυξη νέας δοµής 
Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π. Μενεµένης Αγ. Νεκταρίου). 
 
Η ανωτέρω απόφαση επέχει την θέση εισήγησης και θα αποσταλεί στο ∆ηµοτικό συµβούλιο ως 
εισήγηση για την λήψη της τελικής απόφασης. 
 

Η Σύµβουλος κ. Ζάχου Γεωργία ψηφίζει µε επιφύλαξη.  

 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 036/2015   

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

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη, 13/07/2015  
 

                           
                               Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                          

                                 
 
 
 
 
 

                       Παληκαρίδου Αναστασία 


