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ΘΕΜΑ 

Γνωµοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ισογείου δηµοτικού κτιρίου

ιδιοκτησίας του ∆ήµου στη ∆.Κ.Αγ.Παρασκευής για τη λειτουργία ΚΑΠΗ

Στην  Αγ.Παρασκευή,  σήµερα την  23-12-2016 ηµέρα Παρασκευή  και  ώρα 08:00 στο  γραφείο  της

∆ηµοτικής  Κοινότητας  Αγ.Παρασκευής,  συνήλθε  το  κοινοτικό  συµβούλιο  Αγ.Παρασκευής  σε

τακτική  συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ΄αριθµ.  44194/19-12-2016  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.Τσιουβάκα-Τζιώλα Μαρία

2.Ιωακειµίδης Χρήστος          Κανείς

3.∆ήµου Θεοφανώ

4.Ταουσιάνη-Πολυζώνη Μαρία

5.Παυλίδου Μαρία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σαραφιανού Ειρήνη, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση

των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας

διατάξεως είπε ότι σύµφωνα µε το άρ.185 παρ.2 Ν.3463/2006 «Με  απόφαση δηµοτικού ή

κοινοτικού  συµβουλίου  επιτρέπεται  να  παραχωρείται  δωρεάν  η  χρήση  δηµοτικών  ή

κοινοτικών  ακινήτων  σε  άλλα  νοµικά  πρόσωπα  που  ασκούν  αποκλειστικά  και  µόνο

δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα». Συνεχίζοντας η

Πρόεδρος  αναφέρθηκε  στο  έγγραφο  του  Νοµικού  Προσώπου  µε  την  επωνυµία  «Κέντρα

Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Θέρµης» σύµφωνα µε

το οποίο ζητά  τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ισογείου δηµοτικού κτιρίου ιδιοκτησίας

του ∆ήµου στη ∆.Κ.Αγ.Παρασκευής για τη λειτουργία ΚΑΠΗ συνολικού εµβαδού 111,96τ.µ.

που βρίσκεται στο οικόπεδο 106 του Ο.Τ.10.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της ο Πρόεδρος  κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να γνωµοδοτήσουν

υπέρ της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ισογείου δηµοτικού κτιρίου ιδιοκτησίας του ∆ήµου

στη ∆.Κ.Αγ.Παρασκευής για τη λειτουργία ΚΑΠΗ συνολικού εµβαδού 111,96τ.µ.

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

Προέδρου



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωµοδοτεί υπέρ της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση του ισογείου δηµοτικού κτιρίου εµβαδού

111,96τ.µ. µε χρήση καφενείο-αναψυκτήριο-ΚΑΠΗ που βρίσκεται στο οικόπεδο 106 του Ο.Τ.10 της

∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ.Παρασκευής στο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής

Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Θέρµης».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14/2016

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα
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