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ΘΕΜΑ:

Γνωµοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης του παλιού ∆ηµοτικού Σχολείου

οικισµού Λακκιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λακκιάς

Στα Βασιλικά, σήµερα την 30-11-2016 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 στο γραφείο της ∆ηµοτικής

Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα

από  την  υπ΄αριθµ.  41532/29-11-2016  έγγραφή  πρόσκληση  του  Προέδρου  (µετά  την  µε

αρ.πρωτ.:40616/23-11-2016 ανακληθείσα συνεδρίαση λόγω µη απαρτίας), η οποία ανακοινώθηκε και

επιδόθηκε εις ένα έκαστον των συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.88 Ν.3852/10.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόµιµη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  πέντε  (5)  µελών  βρέθηκαν

παρόντα τέσσερα (4) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός             1.Μιχαλάκα Αγγελική       

2.Βέργος Χρήστος   

3.Τσολάκη Ελευθερία                                   

4.Γραµµένος Λεωνίδας

     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος

του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  είπε  ότι  σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις του αρ.67 παρ.7 Ν.3852/10 πριν τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας

διατάξεως  θέτω  προς  συζήτηση  το  εκτός  ηµερησίας  διατάξεως  θέµα  τη

«Γνωµοδότηση  για  την  παραχώρηση  της  χρήσης  του  παλιού  ∆ηµοτικού  Σχολείου

οικισµού Λακκιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λακκιάς».

 Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  είπε  ότι  θα  πρέπει  να  ληφθεί  αυτή  η  απόφαση  το

συντοµότερο δυνατό  προκειµένου ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Λακκιάς  να  αποκτήσει

στέγη µιας και η διαδικασία για την παραχώρηση του παλιού σχολείου έχει ξεκινήσει

από πέρυσι και δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω καθυστέρησης. 

Όλοι  οι  παρόντες  σύµβουλοι  αποδέχθηκαν  να  συζητηθεί  το  θέµα  εκτός ηµερησίας

διατάξεως. 

Ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγούµενος  το  1ο θέµα  εκτός

ηµερήσιας  διατάξεως  είπε   η  ∆/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Θέρµης  µε  την

αρ.πρωτ.:40705/23-11-2016 εισήγησή  της  ζητά  τη  γνωµοδότηση  του  συµβουλίου  για  την

παραχώρηση  της  χρήσης  του  παλιού  δηµοτικού  σχολείου  Λακκιάς  στον  Πολιτιστικό

Σύλλογο Λακκιάς µε τον όρο της άρσης της παραχώρησης σε περίπτωση επαναλειτουργίας

του σχολείου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω αιτήµατος και κάλεσε

τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.



Το  Συµβούλιο  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την

εισήγηση  του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις

του αρ.83 παρ.2β & γ του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί θετικά στην παραχώρηση της χρήσης του παλιού δηµοτικού σχολείου Λακκιάς

στον Πολιτιστικό Σύλλογο Λακκιάς µε τον όρο της άρσης της παραχώρησης σε περίπτωση

επαναλειτουργίας του σχολείου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 24/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ




