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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  
Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  
αριθμός 11 της 27-6-2017.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ -27-

ΘΕΜΑ 3ο    Περί: Εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων  στο Αλσύλλιο    
                        «ΛΙΑΝΤΡΟ» στους Αγίους Θεοδώρους .

                                           
  Στους Αγίους  Θεοδώρους  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας 
-Αγ. Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου έτους 2017 
ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας  ύστερα από την αριθμ.  12551/21-6-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ. Αριστείδη Κωνσταντή – 
Σκουλικαρίτη του Γεωργίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 83,88 και 89 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα 
στους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας και αναρτήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων του γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Παρόντες :  1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης 2)  Αναστάσιος  
                     Τσίτσης) Αγαθονίκη Σπανίδου 4) Άγγελος Μποζίκης,5) Σωτήριος 
                      Λημνιώτης   

Απόντες :   ουδείς 
  
 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί 
συνόλου πέντε (5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας  
Αγίων Θεοδώρων βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη επί του 3ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα μέλη του  
συμβουλίου την  ανάγκη λήψης απόφασης σχετικά με την Εκμίσθωση 
Δημοτικών Ακινήτων στο Αλσύλλιο « ΛΙΑΝΤΡΟ» Αγίων Θεοδώρων ,διότι ο 
Δήμος έχει πρόθεση να ξεκινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την 
εκμίσθωση όλων των ακινήτων που  ευρίσκονται στο Αλσύλλιο.
 Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος έχει ήδη εντάξει στον 
Ν.4178/2013, με την υπ΄αρίθμ. 3247733/18-03-2016 Δήλωση Υπαγωγής , 



όλα τα ακίνητα( κύριους και βοηθητικούς χώρους ), πέργκολες, τα γήπεδα 
αθλοπαιδιών, τους πλακόστρωτους διαδρόμους και τις περιφράξεις που 
βρίσκονται εντός του Αλσυλλίου, ανέφερε επίσης ότι  δεν υπάρχει πλέον 
Μισθωτής στα εν λόγω ακίνητα και ότι όλοι οι χώροι επιτηρούνται 
ηλεκτρονικά.         
  

   Το Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω, και μετά από διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  μεταξύ των μελών του                                      

                                           Ο μ ό φ ω ν α 

 Εισηγείται θετικά περί της εκμίσθωσης Δημοτικών Ακινήτων στο 
Αλσύλλιο «ΛΙΑΝΤΡΟ» Αγίων Θεοδώρων με την προϋπόθεση να έχουν 
διασφαλιστεί όλες οι νόμιμες άδειες που χρειάζονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες.  

Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό 
11/27/27-6-2017 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη 
Συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                                           Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ
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