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ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Αριθ. Απόφ.45/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 11ης/2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ “ΚΑΛΥΨΩ” ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Αποδοχή απόφασης Νο 219/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς σχετικά με
δωρεάν παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοτικού αστικού ακινήτου της Τοπικής
Κοινότητας Μεταξοχωρίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση “ΚΑΛΥΨΩ” Δήμου Αγιάς.
Σήμερα, την 23η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30 μ.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων “Χρυσαλλίδα” του Δήμου Αγιάς, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
της Κοινωφελούς Επιχείρησης “Καλυψώ” Δήμου Αγιάς, ύστερα από την 121/19-11-2013
πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ
1492/17.08.2007 τεύχος Β΄), για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Αποδοχή απόφασης Νο 219/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς σχετικά με
δωρεάν παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοτικού αστικού ακινήτου της Τοπικής
Κοινότητας Μεταξοχωρίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση “ΚΑΛΥΨΩ” Δήμου Αγιάς.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βαλάρης Γεώργιος, Πρόεδρος

1.Ουλής Θεόδωρος

2.Παπαϊωάννου Σταματία

2.Μπερτζέμη Μαρία

3.Βατζιάς Αντίγονος

3.Μπεϊνά Γεωργία

4.Σουλιώτης Θεόδωρος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

5.Βαλάρη Αντωνία
6.Αργυρούλης Ιωάννης
7.Γιανναρός Ηλίας
8.Βαλάρης Βασίλειος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο κα Κούκα Ελένη.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς με την υπ'αριθμ. 219/2013 απόφασή του (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6ΙΟ5Θ) αποφασίζει τα εξής:
“Α. Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού αστικού ακινήτου με στοχεία
κτηματολογίου Νο 75, εμβαδού 64 τ.μ. της πρώην Κοινότητας Μεταξοχωρίου, που συνορεύει με
κοινοτική οδό, κοινοτική πλατεία και το ακίνητο Νο 74 (όπως προκύπτει από τα στοιχεία
κτηματολογίου), στην Κοινωφελή Επιχείρηση “ΚΑΛΥΨΩ” του Δήμου Αγιάς, με σκοπό να το
λειτουργήσει ως υποστηρικτική δομή της, στους τομείς της αρμοδιότητά της και συγκεκριμένα
ως κυλικείο, καθώς και για υποστηρικτικές δράσεις στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του χωριού που
θα λαμβάνουν χώρα στο χώρο της πλατείας, καθώς και στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του
“Παρθεναγωγείου”, προωθώντας έτσι την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του τόπου.
Β. Η Κοινωφελής Επιχείρηση “Καλυψώ” Δήμου Αγιάς αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου τις δαπάνες
συντήρησης του ακινήτου.
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Γ. Ηδωρεάν παραχώρηση της χρήσης μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.”
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Βατζιάς Αντίγονος, μέλος του Δ.Σ. της Επιχείρησης και
είπε τα εξής:
“Καταψηφίζω την απόφαση για του εξής λόγους: α) Επειδή η Τοπική Κοινότητα Μεταξοχωρίου
γνωμοδοτεί για δημοπρασία, β) επειδή αν το κτίριο πήγαινε σε δημοπρασία θα υπήρχε
ενδιαφέρον από πολλούς και γ) επειδή με την ιδιότητά μου και ως Δημοτικός Σύμβουλος θεωρώ
ότι θα υπήρχε καλύτερο όφελος για τον Δήμο.”
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
− την εισήγηση του κ. Προέδρου
− την αρνητική ψήφο του κ. Βατζιά
και μετά από συζήτηση
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Νο 219/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩ6ΙΟ5Θ) σχετικά με δωρεάν παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοτικού αστικού ακινήτου της Τοπικής
Κοινότητας Μεταξοχωρίου στην Κοινωφελή Επιχείρηση “ΚΑΛΥΨΩ” και η οποία εκδόθηκε μετά
από το υπ'αριθμ. 14058/18-09-2013 αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς
Επιχείρησης “ΚΑΛΥΨΩ” Δήμου Αγιάς.
Μειοψήφισε ο σύμβουλος κ. Βατζιάς Αντίγονος, για τους λόγους που αναφέρονται στο
εισηγητικό κομμάτι της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/2013
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Βαλάρης Ν. Γεώργιος

