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ΘΕΜΑ
Εισήγηση για ανάκληση της αριθµ.244/2012 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβολίου και
γνωµοδότηση για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση γραφείων ∆ηµοτικής Κοινότητας
Βασιλικών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Καρναβαλιού και ΚΑΠΗ Βασιλικών.
Στα Βασιλικά, σήµερα την 25-4-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30 στο γραφείο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄αριθµ. 21767/20-4-2017 έγγραφή πρόσκληση του Προέδρου, 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 πέντε (5) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ούµπλιος Στυλιανός
2.Βέργος Χρήστος
3.Μιχαλάκα Αγγελική
4.Τσολάκη Ελευθερία
5.Γραµµένος Λεωνίδας

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελευθερία-Τριανταφυλλιά Κυρκούδη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Σύµβουλος κ.Βέργος Χρήστος ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης για τους
λόγους όπως αυτοί κατατέθηκαν εγγράφως.
Το Συµβούλιο απέρριψε το αίτηµά του και κηρύχθηκε η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο θέµα της
ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την µε αριθµ.πρωτ.:10689/20-42017 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε την
οποία, και µεταξύ άλλων, διαβιβάστηκαν οι αιτήσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου
Φίλων Καρναβαλιού Βασιλικών και του ΚΑΠΗ Βασιλικών µε τις οποίες αιτούνται
παραχώρηση χώρου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών για τη στέγαση των
γραφείων των ανωτέρω φορέων µε σκοπό τη δήλωση ως έδρας για την έκδοση ΑΦΜ
και τη λειτουργίας γραφείου γραµµατειακής υποστήριξης του ΚΑΠΗ αντίστοιχα.
Ο χώρος αρχικά είχε παραχωρηθεί µε την αρ.244/2012 Α.∆.Σ στο ∆ασαρχείο
Θεσσαλονίκης αλλά µε την αριθµ.449/2016 Α.∆.Σ παραχωρήθηκε νέος χώρος στο
Κοινοτικό Κατάστηµα Σουρωτής για τη στέγαση του ∆ασαρχείου και έτσι έχουν
εκλείψει οι λόγοι της αρχικής παραχώρησης.
Επειδή µε τη λειτουργία του Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων Καρναβαλιού Βασιλικών
προάγεται η πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής και τα τοπικά έθιµα αλλά και η
ύπαρξη ενός χώρου για την εύρυθµη λειτουργία του ΚΑΠΗ Βασιλικών είναι
αναγκαία, προτείνω να γνωµοδοτήσουµε θετικά για τη δωρεάν παραχώρηση κατά
χρήση του γραφείου που φαίνεται στη συνηµµένη κάτοψη στην εισήγηση ως
«Αίθουσα Συνεδριάσεων» εµβαδού 27,72τ.µ.

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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την αναβολή του θέµατος και τη συζήτησή του σε επόµενη συνεδρίαση.
Ο Σύµβουλος κ Βέργος Χρήστος απείχε από τη ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 3/2017
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ

