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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης /2016 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Νομού Δράμας

Στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης στις

9-2-2016

ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μμ,

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης του Δήμου
Προσοτσάνης ύστερα από την αριθ.πρωτ: 8/5-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε νόμιμα.
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν οι
παρακάτω παρόντες:
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)Κυρίου Κυριάκος
2) Τζωρτζίου Ανέστης
3)Κούσιογλου Θεοδοσία
4)Τσιρτσιμάλης Κωνσταντίνος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Χαϊτίδου Πηνελόπη
η οποία δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Αριθ.Απόφ. 6/2016
ΘΕΜΑ: Πρόταση για δημοπράτηση του αναψυκτηρίου του Δημοτικού Πάρκου
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι στη Δημοτική
Κοινότητα Προσοτσάνης υπάρχουν δύο δημοτικά πάρκα

μέσα στα οποία υπάρχουν κτίσματα

(αναψυκτήρια) , τα οποία εκμισθώνει ο Δήμος με δημοπρασία και εισπράττει ανάλογο μίσθωμα
σύμφωνα με τους όρους του άρθ.192 του Ν. 3463/2006
Στο αριθ. 2197 οικόπεδο ΟΤ.173 βρίσκεται το αναψυκτήριο του

Δημοτικού Πάρκου

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» η μίσθωση του οποίου λύθηκε με την 197/2013 απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου. Στη συνέχεια με την αριθ.21/2015 απόφασή μας προτάθηκε η εκ νέου εκμίσθωσή του
αλλά στην δημοπρασία που έγινε το 2015 δεν εμφανίστηκε πλειοδότης..
Αναφέρουμε ότι στο εν λόγω δημοτικό πάρκο υπάρχει χώρος αναψυχής για τους ενήλικες
αλλά και παιδική χαρά και είναι ιδιαίτερα επισκέψιμος από μικρούς και μεγάλους..
Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία τη συνέχιση λειτουργίας του αναψυκτηρίου και καλώ
τα μέλη να προτείνουν την εκ νέου εκμίσθωσή του
Το άρθρο 83 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Ν. 3852/2010 ορίζει ότι το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του
Δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη
το Π.Δ.270/81
το άρθρο 192 παρ.8 του Ν. 3463/2006
το άρθρο 83 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Ν. 3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Προτείνει

ΟΜΟΦΩΝΑ

την εκμίσθωση, με

πλειοδοτική

δημοπρασία,

του κυλικείου του

δημοτικού πάρκου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» το οποίο βρίσκεται το αριθ. 2197 οικόπεδο ΟΤ.173 της
έδρας του Δήμου Προσοτσάνης, για τους λόγους που περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης
αυτής
Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2016
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Της Δημοτικής Κοινότητας

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

