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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ. 21 

 της 30ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

  

Αριθμός  Απόφασης  55 

ΘΕΜΑ 8ο   : Παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου Πνευματικού Πολιτιστικού 

Κέντρου Λουτρακίου , στον Σύλλογο ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. 

 

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 30η  του μηνός 

Σεπτεμβρίου  , του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος  Τετάρτη και ώρα 16:00, 

κατόπιν της από 28ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ματαιωθείσας συνεδρίασης ,λόγω 

έλλειψης απαρτίας , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο Δημοτικής 

Κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας, μετά την υπ' αριθ. 18156/29-09-2015 

πρόσκληση της Προέδρου, Βενετσάνου Ελένης, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα 

επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87/07-06-2010), περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, σε κάθε ένα Σύμβουλο 

και τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Γκιώνη, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να 

συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης . 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 

συνόλου έντεκα (11) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Λουτρακίου - Περαχώρας βρέθηκαν παρόντα οχτώ  ( 8 ), η κα Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 2 .ΣΥΛΑΪΔΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3.ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4.ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

5.ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ 6.ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) 7. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 8.ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  

 ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

3.ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Πριν τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο κ. Δρίτσας Δημήτριος, ο 

οποίος παρέμεινε μέχρι και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. 

  

Ακολούθως και επί του ανωτέρω 8ου θέματος ,η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 

μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας  τα 

εξής: 

1. Το υπ΄ αριθμ.17133/14-9-2015 σχετικό έγγραφο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ « 

ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ» με το οποίο αιτούνται την παραχώρηση χώρου στο 

Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρακίου. 

Στην ανωτέρω αίτηση επισυνάπτεται και το καταστατικό του εν λόγω 

Συλλόγου. 



2. Το από 14/09/2015 σχετικό έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με το οποίο αφενός ενημερώνει το Σώμα σχετικά 

με τον Σύλλογο ότι πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό φορέα με αποκλειστικά 

πολιτιστικό & καλλιτεχνικό χαρακτήρα, που συνεργάζεται με φορείς και νομικά 

πρόσωπα στοχεύοντας στην επιβοήθηση, ενίσχυση και εν γένει υποστήριξη των 

μουσικών φορέων, σωμάτων, μουσικών σχολών ή ωδείων του Δήμου και ο οποίος 

από την περσινή χρονιά εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων του Δήμου 

και συνεργάστηκε με τον Δήμο σε διάφορες εκδηλώσεις του (π.χ. 1ο Φεστιβάλ 

Λουτρακίου κλπ.) και αφετέρου προτείνει την ικανοποίηση του ανωτέρω 

αιτήματος.  

Συγκεκριμένα προτείνει την παραχώρηση δύο (2) αιθουσών, ήτοι  των 

δύο πρώτων δεξιά της Ανατολικής εισόδου του Κτιρίου, για ένα έτος, με σκοπό την 

διεξαγωγή συνεδριάσεων που αφορούν το Φεστιβάλ, την διεξαγωγή σεμιναρίων, 

διαλέξεων αλλά και προπαρασκευαστικών μαθημάτων, σύμφωνα πάντα με τους 

διατυπωμένους σκοπούς του Συλλόγου. 

 

Ακολούθως ο κ. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ πρότεινε για την εν λόγω παραχώρηση να 

οριστεί κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα. 

Η πρόταση ψηφίστηκε μόνο από τον ίδιο και συνεπώς απορρίφθηκε. 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, αφού έλαβε υπόψη του τα 

ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των παραγράφων 2 & 3 του άρθρου 80 του Ν. 

3463/2006,  και της παρ 1 του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010, κατόπιν προελέγχου του 

ανωτέρω αιτήματος & μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των μελών του. 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

( Απεχόντων των κ.κ. ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ,ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

και ΛΙΑΝΤΙΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑΣ) 

 

Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χρήσης χώρου Πνευματικού 

Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρακίου , στον Σύλλογο ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

σύμφωνα με την πρόταση του κ. Σακελλαρίου Αναστάσιου όπως αναφέρεται στο 

προοίμιο. 

 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 55/2015. 

 

Η Πρόεδρος                  Τα Μέλη 

(έπονται υπογραφές) 

    Ακριβές Αντίγραφο 

                  Λουτράκι 5/10/2015 

                  Η    Πρόεδρος Δ. Κ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


