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Σήµερα 10/09/2014 ηµέρα Τετάρτη
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος
Κοινότητα Μενεµένης, µετά από την
που δόθηκε στον καθένα από τα µέλη
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
   
 

Παρόντες: 
 
1.Μάστακα Γεώργιο                     6.Γκαΐδατζή
2. ∆ηµητρίου Αναστάσιο               7.Αντωνίου
3. Ισµιρλίδη Κωνσταντίνο             8.Σιαµάτρα
4. Τσανακτσή Ιωάννη                   9.Βαµβακούδη
5. Μπαδέµη-Κεσόγλου Μαρία     10.Ζάχου
 
Απόντες: Ουδείς 

 
Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της
 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλλ

∆ιοικητικού.  
 
 
Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 5o θέµα

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
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ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Κουκουτέγου Κλεαρέττη     

menemeni.gr            

              
Από το πρακτικό
        της

                ΘΕΜΑ: Παροχή σύµφωνης γνώµης για
                παραχώρηση χρήσης χώρου ∆ηµοτικού
                εντός των ορίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας
                Γυµναστικό Αθλητικό Σύλλογο µε κοινωφελείς
                ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.
 
 

 
 
 
 

Τετάρτη και ώρα 17:30µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων
κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση
µετά από την Α.Π: 12312/05-09-2014 έγγραφη πρόσκληση

καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               

Γκαΐδατζή Ηλία 
Αντωνίου Ελευθερία 
Σιαµάτρα Αντώνιο 
Βαµβακούδη Ευστράτιο 
Ζάχου Γεωργία 

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη

θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του

                                      

              Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 10/09/2014 

γνώµης για την δωρεάν  
χώρου ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται  

∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης προς  
Σύλλογο µε κοινωφελείς σκοπούς για την  

.  

αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
υνεδρίαση η ∆ηµοτική 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, 
άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 

της συνεδρίασης. 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι:  



 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 185 παραγ. 2 του Ν.3463/06 για  δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και 
χρήσης δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων 
σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι 
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα 
Εφόσον οι ανάγκες για στέγασή του παραµένουν, και από τη φύση του η δραστηριότητά του είναι 
κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συµφέροντα, κατά τις επιταγές του άρθρου 185 παργρ.2 Ν. 
3463/2006. Ο «Γυµναστικός  Αθλητικός  Σύλλογος  Αµπελοκήπων-Μενεµένης»  κατέθεσε την υπ. 
αριθµ. Πρωτ.: 9180/08-07-2014 αίτηση για δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου, σε ελεύθερο 
χώρο του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 

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   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(µε ψήφους 9 υπέρ και 1 παρών η κ. Ζάχου Γεωργία διότι θεωρεί ότι ο ∆ήµος πρέπει να 
αναλάβει χωρίς δίδακτρα τις αθλοπαιδίες για όλο τον κόσµο. Συνεπώς για όλους τους 
µικρούς και µεγάλους πρέπει να υπάρχει δωρεάν άθληση. ) 
 

 
Παρέχει τη  σύµφωνη γνώµη   για  δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου, έδρας του 
«Γυµναστικού  Αθλητικού  Συλλόγου  Αµπελοκήπων-Μενεµένης που βρίσκεται στον χώρο του 
κτηρίου της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης Μενεµένης στο Βόσπορο επί της οδού Φαίδωνος 6,  
Βόσπορος Θεσσαλονίκης, εφόσον οι ανάγκες για στέγασή του παραµένουν, και από τη φύση του η 
δραστηριότητά του είναι κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συµφέροντα, κατά τις επιταγές του 
άρθρου 185 παργρ.2 Ν. 3463/2006. 
 

Η απόφαση αυτή θα χρησιµεύσει ως εισήγηση για την λήψη της τελικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.   
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 44/2014   
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη, 11/09/2014  
                            

 
 
                               Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                          

                                     
 
 

 
                   Παληκαρίδου Αναστασία 


