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Αριθµ. Απόφασης: 40/2011    
Αριθµ. Πρακτικού:  09/2011 

ΘΕΜΑ
             
             
 

Σήµερα 28/07/2011 ηµέρα Πέµπτη
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος
Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 
στον καθένα από τα µέλη, σύµφωνα
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
                                                                       
Παρόντες    

1. Μανωλόπουλος Βασίλειος
2. Κακής Απόστολος                     6. 
3.Ζαχαριάδου Παρασκευή             
4.Μάστακας Γεώργιος                   

Απόντες 
1. Τριανταφυλλίδου Γεωργία       4.

2. Σεραφίδης Ιωάννης                 5. 

3. Αντάρης Αθανάσιος                   

 
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της

   Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα
διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου
σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου να
εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής
Μετά από ενδελεχή έρευνα και µελέτες
ιδρυθεί αυτή η Κυριακάτική Αγορά
γγ, συνολικής έκτασης 6.400τµ περίπου
 
Η παρούσα απόφαση, σύµφωνα µε
αρµοδίως στην Επιτροπή Ποιότητας
εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Απόφαση.    
Επίσης, αρµοδιότητα της ∆ηµοτικής
που βρίσκονται στην περιοχή της
 
Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Συµβούλιο
µετά από διαλογική συζήτηση, 
διατάξεις του ά. 83 παργρ. 1γ και
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              Απόσπασµα
Από το πρακτικό
        της 28

ΘΕΜΑ: ∆ιατύπωση γνώµης- Πρότασης προς την
             Ζωής περί της χωροθέτησης Κυριακάτικης
             µας  

Πέµπτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων
κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµ

 10454/22-7-11 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
µέλη σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010

αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:              
                                                                        

Βασίλειος        5 ∆ασκαλάρα Θεοδώρα 
Απόστολος                     6. Λαζαρίδης Γεώργιος 

Παρασκευή              
Γεώργιος                    

Γεωργία       4.Μαξούλιας Παναγιώτης 

                 5. Γρηγοριδη Αρτεµισία- Φλορεντίνα 

Αθανάσιος                    

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

θέµα που οµόφωνα συµφωνήθηκε να συζητηθεί
ου Συµβουλίου τα εξής: προτάθηκε από τον Πρόεδρο

∆ηµάρχου να ιδρυθεί στον ∆ήµο µας Κυριακάτική Αγορά
ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.   
έρευνα και µελέτες, ο  χώρος όπου προτείνεται ως ο πλέον

Κυριακάτική Αγορά είναι τα δηµοτικά αγροτεµάχια µε αριθµό
τµ περίπου, τα οποία σήµερα τυγχάνουν µη µισθωµένα

σύµφωνα µε το άρθρο 83 παργρ. 1 (γ) του Ν.3852/2010, 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µας προκειµένου να

∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα εκδώσει τη σχετική

της ∆ηµοτικής Κοινότητας είναι και «η αξιοποίηση των ακινήτων
περιοχή της» (άρθρο 83 παργρ. 2β Ν. 3852/2010). 

ο Συµβούλιο να αποφανθεί και το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
, έχοντας υπόψη, εκτός από την εισήγησή του

γ και 2β Ν. 3852/2010  
  
 
 
 

                                      

Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

28/07/2011 

προς την Επιτροπή Ποιότητας 
χωροθέτησης Κυριακάτικης Αγοράς στον ∆ήµο  

Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα 

Προέδρου, που δόθηκε 
3852/2010. 

της συνεδρίασης. 
Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.  

να συζητηθεί εκτός της ηµερήσιας 
από τον Πρόεδρο και έλαβε τη 

Κυριακάτική Αγορά, και συγκεκριµένα 

ως ο πλέον κατάλληλος να 
µε αριθµό 193γα, 193γβ και 193 

τυγχάνουν µη µισθωµένα.  

του Ν.3852/2010, θα αποσταλεί 
προκειµένου να διαµορφώσει την 
εκδώσει τη σχετική Κανονιστική 

αξιοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου 

Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, 
εισήγησή του Προέδρου και τις 



  
                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Και προτείνει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να διαµορφώσει την εισήγησή της προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο και θα εκδώσει τη σχετική Κανονιστική Απόφαση, αφού λάβει υπόψη 
της τα εξής:     
 
Για την ίδρυση στον ∆ήµο µας Κυριακάτικής Αγοράς, και συγκεκριµένα εντός των διοικητικών ορίων 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης, προτείνεται να χρησιµοποιηθούν τα δηµοτικά αγροτεµάχια µε 
αριθµό 193γα, 193γβ και 193 γγ, συνολικής έκτασης 6.400τµ περίπου, τα οποία σήµερα τυγχάνουν 
µη µισθωµένα και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 
 
           
 
             Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 40/2011   

 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα, Μενεµένη,  01/08/2011  

 
 

                 Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
 
                                                 
 

                                                             Μανωλόπουλος Βασίλειος 


