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«Πρόσκληση επανάληψης µαταιωθείσας συνεδρίασης 
Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10)
 

Προς τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας:

 

1.Μάστακα Γεώργιο                       6.Πασχαλίδου Ελένη

2. Δημητρίου Αναστάσιο               7.Αντωνίου Ελευθερία

3. Ισμιρλίδη Κωνσταντίνο              8.Σιαμάτρα Αν

4. Τσανακτσή Ιωάννη                     9.Βαμβακούδη Ευστράτιο

5. Μπαδέμη-Κεσόγλου Μαρία     10.Ζάχου Γεωργία

 

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 

Κοινότητας Μενεμένης, ύστερα από την αριθμ.

δεν υπήρξε απαρτία, και επειδή τα προς συζ

καθυστέρησης των προθεσμιών και της υποχρεωτικής

28
ης

 Νοεμβρίου 2016,    καλείστε

Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00

ΑΣΤΡΟΝ (Κομνηνών & Χρυσ. Σμύρνης)

στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία, σύμφωνα με τα 

προαπαιτούμενα του Ν. 3852/2010. 

( αν μετά από 2 συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη 

πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη 

που είναι παρόντα απότελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συν
 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Γνωμοδότηση για 

καταστήματος με αριθμό 1 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 16, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος 

μας, εμβαδού 94,40τμ του οποίου η μίσθωσ

 

 

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                     

56122, Μενεμένη                                                                         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

                                                    Μενεμένη, 24

Φαξ:               2313313628                                                                   Αριθμός Πρωτ: 16439

menemeni.gr                                                                             

 

«Πρόσκληση επανάληψης µαταιωθείσας συνεδρίασης Συµβουλίου ∆ηµοτικής 
(Άρθρο 89, Ν. 3852/10) µε την µορφή του κατεπείγοντος. 

Προς τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας: 

1.Μάστακα Γεώργιο                       6.Πασχαλίδου Ελένη 

2. Δημητρίου Αναστάσιο               7.Αντωνίου Ελευθερία 

3. Ισμιρλίδη Κωνσταντίνο              8.Σιαμάτρα Αντώνιο 

4. Τσανακτσή Ιωάννη                     9.Βαμβακούδη Ευστράτιο 

Κεσόγλου Μαρία     10.Ζάχου Γεωργία 

Μετά την ματαίωση της κατά την 23
η
 Νοεμβρίου 2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου 

, ύστερα από την αριθμ.16323/23-11-2016 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή 

και επειδή τα προς συζήτηση  θέματα,  κρίνεται ότι ΕΠΕΙΓΟΥΝ λόγω 

καθυστέρησης των προθεσμιών και της υποχρεωτικής συζήτησής τους στο Δημοτικό Συμβούλιο της 

καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 

Πέμπτη και ώρα 21:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κινηματογράφου 

ΑΣΤΡΟΝ (Κομνηνών & Χρυσ. Σμύρνης), με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται 

της προηγούμενης πρόσκλησης. Παρακαλείσθε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε 

στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία, σύμφωνα με τα 

προαπαιτούμενα του Ν. 3852/2010.   

αν μετά από 2 συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη 

πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη 

που είναι παρόντα απότελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωση του δημοτικού 

καταστήματος με αριθμό 1 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 16, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος 

μας, εμβαδού 94,40τμ του οποίου η μίσθωση έχει λήξει. 

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..  

                         

            

24-11-2016 

16439 

menemeni.gr                                                                              

Συµβουλίου ∆ηµοτικής 
µε την µορφή του κατεπείγοντος.  

συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή 

κρίνεται ότι ΕΠΕΙΓΟΥΝ λόγω 

ς τους στο Δημοτικό Συμβούλιο της 

σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 24η του μηνός 

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του κινηματογράφου 

, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται 

Παρακαλείσθε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε 

στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματεία, σύμφωνα με τα 

αν μετά από 2 συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη 

πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη 

όλου των μελών του) 

την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωση του δημοτικού 

καταστήματος με αριθμό 1 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 16, που έχει στην κυριότητά του ο Δήμος 

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
:  Τροποποίηση της με αρ. 71/2013 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Μενεμένης για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείων του ΚΑΠΗ Μενεμένης,  για την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΕΟΠΥΥ και την κάλυψη των αναγκών σε περίθαλψη του 

πληθυσμού του Δήμου.  

 

 

 

Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..   

 

 

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    

               

                      

 

  ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

 


