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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Θέρµης του ∆ήµου Θέρµης
ΘΕΜΑ:

«Παραχώρηση χώρου εκδηλώσεων φράγµατος Θέρµης στη
∆ΕΠΠΑΘ για τη διοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων»

Στη θέρµη, σήµερα, την 22η Iουνίου 2015 και ώρα 20:00 στο κτίριο του
Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας θέρµης του ∆ήµου θέρµης, ύστερα από την υπ’ αρ. 23965/18-06-2015
πρόσκληση, που δηµοσιεύθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης και που επιδόθηκε σε
καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) µέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βογιατζής Σωτήριος
2. Καζίλης Βασίλειος
3. Πάσχου Μαρία
4. Γιαννακούλας Απόστολος
5. Πιστέλας Ευστ.
6. Πασπαλά Νικολέτα
7. Γιαβρίδου Ιωάννα
8. Ντίντας Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ήµου Ηλίας
2. Ρικούδης Απόστολος
3. Τριανταφυλλίδης Παύλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο Ραµπίδου Μελποµένη.
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εισηγούµενη το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε,
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Ν 3852/2010 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
γνωµοδοτεί σχετικά µε θέµατα αξιοποίησης δηµοτικών ακινήτων στα όρια της δηµοτικής
Κοινότητας. Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 185 του Κ.∆.Κ. <<µε απόφαση του
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, 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>>.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου το υπ’αρ. 1413/15-6-2015
έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού, Περιβάλλοντος &
Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) µε την οποία ζητάει την παραχώρηση του συναυλιακού

χώρου στο φράγµα Θέρµης για την πραγµατοποίηση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων «Θέρµης
∆ρώµενα» για το χρονικό διάστηµα 1/8/2015 έως 30/09/2015.
Ο Πρόεδρος πρότεινε στη συνέχεια να υπάρξει θετική γνωµοδότηση από τα µέλη της
∆ηµοτικής Κοινότητας σχετικά µε την παραχώρηση του χώρου του Φράγµατος για τις
αιτούµενες ηµεροµηνίες και κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά .
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης ύστερα από διαλογική συζήτηση,
αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 83 παράγραφος
1α του Ν 3852/2010 και του αρ. 185 του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων

Γ ν ω µ ο δ ο τ ε ί οµόφωνα
Υπέρ της παραχώρησης του συναυλιακού χώρου στο φράγµα Θέρµης για την
πραγµατοποίηση των καλοκαιρινών εκδηλώσεων «Θέρµης ∆ρώµενα» στην για το χρονικό
διάστηµα 1/8/2015 έως 30/09/2014 στην ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού,
Περιβάλλοντος & Αθλητισµού Θέρµης (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 69/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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