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ΘΕΜΑ

Αίτηµα για παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας «∆ηµαρχείου»
Βασιλικών για τη διεξαγωγή προεκλογικής οµιλίας του συνδυασµού 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ». 

Στα Βασιλικά,  σήµερα  την  16-5-2019 ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα 09:00 στο γραφείο  της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Βασιλικών,  συνήλθε το κοινοτικό  συµβούλιο Βασιλικών σε τακτική συνεδρίαση ύστερα
από την υπ΄αριθµ.19707/10-5-2019 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                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.∆ούµπλιος Στυλιανός          Κανείς           
2.Σµυρναίος Γεώργιος
3.Γιαννιού Όλγα
4.Τσολάκη Ελευθερία
5.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   «Αίτηση  για  την
παραχώρηση του κοινοχρήστου χώρου της πλατείας ∆ηµαρχείου Βασιλικών για τη διεξαγωγή
προεκλογικής οµιλίας του συνδυασµού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ». 

Στη συνέχεια ανέφερε ότι λόγω των επικείµενων ∆ηµοτικών Εκλογών της 26ης Μαΐου
2019  θα  πρέπει  να  διευκολύνουµε  τους  συνδυασµούς  στον  προεκλογικό  τους  αγώνα
ανταποκρινόµενοι άµεσα στα αιτήµατά τους που αφορούν στην παραχώρηση χρήσης χώρων
για  την  πραγµατοποίηση  πολιτικών  συγκεντρώσεων  δεδοµένου  ότι  δεν  υπάρχει  ο
απαιτούµενος  χρόνος  για  τη  λήψη  απόφασης  σε  νέα  τακτική  συνεδρίαση  σεβόµενοι  το
πρόγραµµα οµιλιών που έχουν καταρτίσει όλοι οι συνδυασµοί. 

Το  Συµβούλιο  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  κρίνει  οµόφωνα  να  συζητηθεί  το
παραπάνω θέµα εκτός ηµερησίας διατάξεως ως κατεπείγον.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  1ο θέµα  της  εκτός  ηµερησίας  διατάξεως  είπε  ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ.1α του Ν.3852/2010 το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας
γνωµοδοτεί  σχετικά  µε  θέµατα  αξιοποίησης  δηµοτικών  ακινήτων  στα  όρια  της  ∆ηµοτικής
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 µόνα δραστηριότητα, η οποία είναι
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα».

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου το µε αριθµ.πρωτ.:20171/14-

5-2014  αίτηµα  της  κας  Άννας  Τσιφτελίδου  επικεφαλής  του  συνδυασµού  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» µε το οποίο ζητείται η παραχώρηση της χρήσης του χώρου

της πλατείας «∆ηµαρχείου» ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019

και  ώρα  20:00  για  την  πραγµατοποίηση  προεκλογικής  οµιλίας  του  συνδυασµού

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ».



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του
Προέδρου, τις διατάξεις του αρ.185 του Κ.∆.Κ. και του άρθρου 83 παρ.1α του Ν.3852/2010.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υπέρ  της  δωρεάν  παραχώρησης  της  χρήσης  του  χώρου  της  Πλατείας  «∆ηµαρχείου»
∆ηµοτικής  Κοινότητας  Βασιλικών  στο  συνδυασµό  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΗΣ»   την  Παρασκευή  24  Μαΐου  2019  και  ώρα  20:00  για  την  πραγµατοποίηση
προεκλογικής οµιλίας,  µε την προϋπόθεση αποκατάστασης του χώρου µετά το πέρας της
χρήσης του.
Η παραχώρηση ισχύει µόνον κατά την ηµέρα που αναφέρεται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 10/2019
Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆ΟΥΜΠΛΙΟΣ

. 


