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               Απόσπασµα 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης  
        της 9/1/2013 

 

Αριθµ. Απόφασης:  5/2013    
Αριθµ. Πρακτικού:  1/2013 

ΘΕΜΑ: Παροχή γνώµης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
χώρου ∆ηµοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός των ορίων της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης προς Σύλλογο µε κοινωφελείς 
σκοπούς για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του  
 

Σήµερα 9/1/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ηµοτική Κοινότητα 
Μενεµένης, µετά από την Α.Π: 160/4-1-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον 
καθένα από τα µέλη, σύµφωνα µε το ά. 88 παργρ. 1 και 2 του Ν.3852/2010. 
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               
             
Παρόντες                

1.Μανωλόπουλος Βασίλειος           6.Σεραφίδης Ιωάννης        
2.Τριανταφυλλίδου Γεωργία           7. Κακής Απόστολος 
3.Αντάρης Αθανάσιος                     8. Λαζαρίδης Γεώργιος 
4. Ζαχαριάδου Παρασκευή             9. Μάστακας Γεώργιος     
5. ∆ασκαλάρα Θεοδώρα                                        

                                                                    
Απόντες : 1.Μαξούλιας Παναγιώτης 
                2. Γρηγοριάδη Αρτεµισία 
            
Ο Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου  Θεοδωρίδου Αθηνά κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα που οµόφωνα συµφωνήθηκε να συζητηθεί εκτός της ηµερησίας 
διάταξης και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:  
Σύµφωνα µε το άρθρο  84 του Ν. 3852/2010 : «1. ∆ιατυπώνει 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 ζητήθηκε από τα ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου µε την επωνυµία «Μικρασιατικός 
Σύλλογος: η Αγία Παρασκευή» για να παραχωρηθεί από τον ∆ήµο µας δωρεάν η χρήση χώρου 
δηµοτικού ακινήτου για να στεγάσει τα γραφεία του. Προτάθηκε δε ένα γραφείο εµβαδού 15 τµ. στον 
1ο  όροφο του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Βότση, το οποίο τυγχάνει κενό, όπου θα δύναται ο 
Σύλλογος να αναπτύξει τις δραστηριότητές του, οι οποίες είναι κοινωφελείς και προάγουν τα τοπικά 
συµφέροντα. 

 

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 185 παρ. 2  
 

 
 
 



  
                                            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 δωρεάν παραχώρησης χρήσης προς τον Σύλλογο µε την επωνυµία 
«Μικρασιατικός Σύλλογος: η Αγία Παρασκευή» ενός γραφείου εµβαδού 15 τµ. στον 1ο  όροφο του 
Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Βότση, το οποίο τυγχάνει κενό, και θα χρησιµοποιηθεί από τον 
Σύλλογο για να αναπτύξει τις κοινωφελείς δραστηριότητές του και να προάγει τα τοπικά 
συµφέροντα. 
 
 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 5/2013   
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη,  10/1/2013  

 
          

                   Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                                   
                                                    
                                                        

                                                               Μανωλόπουλος Βασίλειος 


