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ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ.14/2015
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 18/12/2015, ημέρα Παρασκευή

Στη Δημητσάνα  & στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου  Γορτυνίας  σήμερα
Παρασκευή 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2015 & ώρα 17:30 μ.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ΄ αρ.  πρωτ. 13402 από 14/12/2015  εγγράφου προσκλήσεως
του Προέδρου του. Η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του   αρ.67 παρ.4. N
3852/2010.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπασπηλίου Δημήτριος Πρόεδρος 1. Σταθάς Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
2. Γαβράς Δημήτριος Γραμματέας 2. Ανδριανού Μαριάνθη
3. Αθανασόπουλος  Ιωάννης 3. Κολοβός Ανδρέας
4. Αναγνωστόπουλος Πάικος 4. Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος
5. Αποστολόπουλος Απόστολος 5. Παρασκευόπουλος Γεώργιος
6. Δελής Δημήτριος 6. Σακελλαρίου Ιωάννης
7. Διαμαντοπούλου - Τρουπή Μαρίνα 7. Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος
8. Θεοδωρόπουλος Ευάγγελος
9. Καγιούλης Ευστάθιος
10. Καζάς Δημήτριος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα.

11. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
12. Καραντώνης Παναγιώτης
13. Κούλης Ευστάθιος
14. Μαντζαβίνος Δημήτριος
15. Μαραγκός Θεόδωρος
16. Μέγας Παναγιώτης
17. Μητρόπουλος Παναγιώτης
18. Μουτζούρη-Κάχρη Δήμητρα
19. Μπαξεβάνος Χαράλαμπος
20. Νικήτας Κανέλλος
21. Ξυνής Γεώργιος
22. Παρασκευόπουλος Διονύσιος
23. Πετρόπουλος Γεώργιος
24. Πυρπυρής Καλλίμαχος
25. Σφυρής Μιχάλης
26. Τσιόγκας Ιωάννης

Δήλωσαν αποχώρηση οι Δ.Σ.: Ο κ.
Μαντζαβίνος αποχώρησε κατά την
συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας
διάταξης.

Παρόντος του Δημάρχου Γορτυνίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης  αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Σε σύνολο  τριάντα τριών (33)
μελών ευρέθησαν παρόντες είκοσι έξι (26) και απόντες επτά (7).

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Αετοράχης, Βιδιακίου,
Βουτσίου, Ζυγοβιστίου, Κοκκινοράχης, Κοντοβάζαινας, Λαγκαδίων, Μοναστηρακίου, Νεοχωρίου,
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Παλούμπας, Πρασίνου, Ράδου, Σαρακινίου, Σπάθαρη, Σταυροδρομίου, Στεμνίτσας, Τροπαίων,
Ψαρίου.
Τα Πρακτικά της συνεδρίασης  μαγνητοφωνήθηκαν και για την τήρηση των πρακτικών παρευρέθη η
δημοτική υπάλληλος Ελένη Κανέλλου Νικήτα
Με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου
το Δ.Σ. αποφάσισε τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης: ….

8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αίτημα παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου (ημιτελούς αίθουσας πολλαπλών χρήσεων)

στην Τ.Κ. Παλούμπα στην Αδελφότητα Παλουμπαίων
_______________________________________________________________________________
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τη συζήτηση του θέματος για to οποίο προσκλήθηκε και παρευρέθη ο
εκπρόσωπος της Τ.Κ. Παλούμπας. Ο Αντιδήμαρχος κ. Μητρόπουλος ενημέρωσε τα μέλη ότι η
αδελφότητα των Απανταχού Παλουμπαίων με έγγραφο της Προέδρου κας Ευθυμίας Γκίνη,
υποβάλει αίτημα για παραχώρηση της ημιτελούς αίθουσας εφαπτόμενης του Πολιτιστικού Κέντρου
Παλούμπα που προτίθεται να αποπερατώσει και να χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της. Η αίθουσα
ήταν παράνομη και νομιμοποιήθηκε πρόσφατα από το Δήμο. Για την αποπεράτωση θα χρειαστεί να
εκδοθεί άδεια δόμησης και για να αναληφθούν όλα αυτά από την αδελφότητα θα πρέπει να υπάρξει
κάποια σύμβαση με όρους παραχώρησης. Πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα κατ΄ αρχήν και να
καταρτιστούν στην συνέχεια οι όροι παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου και η χρήση του.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις νόμων, όπως ακριβώς
καταγράφηκε στα ηχογραφημένα πρακτικά, κατά την οποία οι Δ.Σ. έκαναν ερωτήσεις, παρατηρήσεις
και τοποθετήθηκαν.
Ο κ. Δήμαρχος επεσήμανε ότι η αδελφότητα θα πρέπει να αναλάβει και τις δαπάνες κατασκευής, ο
Δήμος θα συνδράμει στις διαδικασίες, το Δ.Σ. θα πρέπει πιθανόν να καθορίσει τη διάρκεια της
παραχώρησης.
Ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. στην τοποθέτησή του ενημέρωσε ότι το αίτημα έχει εκφραστεί ομόφωνα και
στην γενική συνέλευση των κατοίκων και η αδελφότητα προτίθεται θα αναλάβει τις δαπάνες.
Σε σχετικές ερωτήσεις για την χρήση ο Αντιδήμαρχος απάντησε ότι  όπως και αρχικά είχε σκοπό η
αδελφότητα προτίθεται να εξυπηρετήσει εκδηλώσεις των κατοίκων (κοινωφελούς σκοπού).

Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία κατά την οποία τα μέλη ψήφισαν:
Υπέρ της πρότασης Αποχωρήσαντες ή προσωρινά απόντες
Είκοσι έξι (25) Δ.Σ. Ένας (1) ο κ. Μαντζαβίνος

και  το Δ.Σ. ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού ακινήτου (ημιτελούς αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων) στην Τ.Κ. Παλούμπα στην Αδελφότητα Παλουμπαίων, με την νόμιμη διαδικασία.
Η Παραχώρηση θα γίνει με σύμβαση που θα υπογράψουν τα αρμόδια όργανα αφού καθοριστούν οι
συγκεκριμένοι όροι παραχώρησης όπως και σε άλλες περιπτώσεις από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Γορτυνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 271/2015.
                                      …………………………..

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύθηκε η συνεδρίαση ώρα περίπου 18:30 (18/12/2015) και
υπογράφηκε το πρακτικό ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ
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