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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 14o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Αποφ. 352 
Αριθµ. Θέµατος 14o   Έκτακτο    
Συνεδρίαση της 15/5/2017                                                                                                                     
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 28734/10/5/2017
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 28734 / 
10/5/2017 εγγράφου προσκλήσεως
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Κασσαβός Ιωάννης - Πρόεδρος                                                 

2. Συρινίδης Θεόδωρος 

3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             

4. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  

5. Ζητούνης Ηλίας 

6.Σασαρίδης Κωνσταντίνος 

7. Κοσµίδης Παναγιώτης 

8. Βρεττός Μιχάλης                                                                                    

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου, ευρισκόµενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις 
Αχαρνές, προς τον ∆ήµο Αχαρνών προκειµένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του»
 
 
 

               Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση 
εκτός ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα  
Οικονοµικής Υπηρεσίας για : Λήψη  απόφασης σχετικά µε    παραχώρηση δωρεάν χρήσης 
ακινήτου , ευρισκόµενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις Αχαρνές, προς τον ∆ήµο Αχαρνών 
προκειµένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του, σύµφωνα µε τις αιτήσεις παραχώρησης για 
δωρεάν χρήση του ακινήτου  των ιδιοκτητών: Γεωργίου Καβαλλάρη µε αριθ.πρωτ: 
29540/15-5-2017, Αργυρίου Καβαλλάρη  µε αριθ.πρωτ.:29542/15
Καβαλλάρη µε αριθ.πρωτ.: 29545/ 15

Οι ιδιοκτήτες µε τις ανωτέρω αιτήσεις παραχωρούν στον ∆ήµο Αχαρνών  για δωρεάν 

χρήση ακίνητο που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής εντός του Ο.Τ. 30 επί της Κεντρικής 

Πλατείας προκειµένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του.

Ο χρόνος παραχώρησης είναι µέχρι τι

επανεκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κασσαβός, για όσο χρόνο θα είναι αυτός ∆ήµαρχος χωρίς να 

 

 

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                                                         

Έκτακτο                                                                                              
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 28734/10/5/2017 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 28734 / 
10/5/2017 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Πρόεδρος                                                 1. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                                           

 

3. Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                              

4. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                   

 

 

 

8. Βρεττός Μιχάλης                                                                                     

«Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου, ευρισκόµενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις 
Αχαρνές, προς τον ∆ήµο Αχαρνών προκειµένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του» 

Ο  Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  
ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα  και  παρουσιάζει την εισήγηση της 

ήψη  απόφασης σχετικά µε    παραχώρηση δωρεάν χρήσης 
ακινήτου , ευρισκόµενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις Αχαρνές, προς τον ∆ήµο Αχαρνών 

α στεγαστούν Υπηρεσίες του, σύµφωνα µε τις αιτήσεις παραχώρησης για 
δωρεάν χρήση του ακινήτου  των ιδιοκτητών: Γεωργίου Καβαλλάρη µε αριθ.πρωτ: 

2017, Αργυρίου Καβαλλάρη  µε αριθ.πρωτ.:29542/15
Καβαλλάρη µε αριθ.πρωτ.: 29545/ 15-5-2017 . 

Οι ιδιοκτήτες µε τις ανωτέρω αιτήσεις παραχωρούν στον ∆ήµο Αχαρνών  για δωρεάν 

χρήση ακίνητο που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής εντός του Ο.Τ. 30 επί της Κεντρικής 

Πλατείας προκειµένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του. 

Ο χρόνος παραχώρησης είναι µέχρι τις 30-8-2019 και πέραν αυτού ,εφόσον 

επανεκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κασσαβός, για όσο χρόνο θα είναι αυτός ∆ήµαρχος χωρίς να 
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του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 28734 / 

του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                                           

«Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου, ευρισκόµενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις 

 στο Σώµα  το 14o 
και  παρουσιάζει την εισήγηση της 

ήψη  απόφασης σχετικά µε    παραχώρηση δωρεάν χρήσης 
ακινήτου , ευρισκόµενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις Αχαρνές, προς τον ∆ήµο Αχαρνών 

α στεγαστούν Υπηρεσίες του, σύµφωνα µε τις αιτήσεις παραχώρησης για 
δωρεάν χρήση του ακινήτου  των ιδιοκτητών: Γεωργίου Καβαλλάρη µε αριθ.πρωτ: 

2017, Αργυρίου Καβαλλάρη  µε αριθ.πρωτ.:29542/15-5-2017, Πέτρου 

Οι ιδιοκτήτες µε τις ανωτέρω αιτήσεις παραχωρούν στον ∆ήµο Αχαρνών  για δωρεάν 

χρήση ακίνητο που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής εντός του Ο.Τ. 30 επί της Κεντρικής 

2019 και πέραν αυτού ,εφόσον 

επανεκλεγεί ο κ. Ιωάννης Κασσαβός, για όσο χρόνο θα είναι αυτός ∆ήµαρχος χωρίς να 
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απαιτείται έγγραφη παράταση της παρούσας δωρεάν παραχωρήσεως µε νέα συµφωνία. 

 

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 

Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέµατος : 1) την εισήγηση της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας  2) Τις αιτήσεις παραχώρησης στο ∆ήµο Αχαρνών δωρεάν χρήσης ακινήτου  των 
ιδιοκτητών :κ. Γεωργίου Καβαλλάρη µε αριθ.πρωτ: 29540/15-5-2017,κ.Αργυρίου 
Καβαλλάρη  µε αριθ.πρωτ.:29542/15-5-2017 , κ.Πέτρου Καβαλλάρη µε αριθ.πρωτ.: 
29545/15-5-2017. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα 

        1. ∆έχεται το κατεπείγον του θέµατος 

 
2.Την αποδοχή παραχώρησης δωρεάν χρήσης του ανωτέρω ακινήτου προς το      

∆ήµο Αχαρνών , ευρισκόµενο επί της Κεντρικής Πλατείας στις Αχαρνές, προς τον 

∆ήµο Αχαρνών προκειµένου να στεγαστούν Υπηρεσίες του.Ο χρόνος παραχώρησης 

είναι µέχρι τις 30-8-2019 και πέραν αυτού, εφόσον επανεκλεγεί ο κ. Ιωάννης 

Κασσαβός, για όσο χρόνο θα είναι αυτός ∆ήµαρχος χωρίς να απαιτείται έγγραφη 

παράταση της παρούσας δωρεάν παραχωρήσεως µε νέα συµφωνία. 

 

 

3.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες  στον κ. Πρόεδρο. 

 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 352/2017 
 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                                   
                                                                                                               ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
                                                                                                               ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΣΑΡΙ∆ΗΣ 
                                                                                                               ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  ΣΥΡΙΝΙ∆ΗΣ 
                                                                                                               ΗΛΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΗΣ 
                                                                                                               ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ 
                                                                                                                
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  

                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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