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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
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Αριθμός  Απόφασης:   02   

 

Στην Αμφιλοχία, σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου  του έτους 2022  ημέρα Δευτέρα , ώρα 13.00 π.μ  και στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε την 

20/05/2022 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας με παρόντες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εφτά (7) Συμβούλων παρίστανται 6. 

Ως Ειδικός Γραμματέας παρέστη η δημοτική υπάλληλος κ. Μαντοπούλου Μαρία. 

Το σώμα  εισήλθε στη συζήτηση του υπ’ αριθ. 02 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η οποία κοινοποιήθηκε 

νόμιμα. 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος τα κάτωθι : 

Σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος εσόδων Λογιστηρίου, ο Δήμος Αμφιλοχίας έχει στην κυριότητα 

του, νομή και κατοχή ακίνητο εμβαδού 494,00 τ.μ  που βρίσκεται στην Δυτική πλαζ Αμφιλοχίας στην θέση 

« Κοτσπερο-Γεφυράκι». Ο Σταύρου Κωνσταντίνος του Γρηγορίου ο οποίος ασκεί δραστηριότητα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή  με την υπ αριθμόν πρωτ.: 6491/16-5-2022 αίτηση του ζητά 

την εκμίσθωση του χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  και ομπρελών έως 31/01/2026  (είναι και η 

ημερομηνία που λήγει και η σύμβαση του με όμορη ιδιοκτησία στην οποία ασκεί την δραστηριότητα του 

υγειονομικού ενδιαφέροντος και θαλάσσιων μέσων αναψυχής). 

Συμφώνα με το  άρθρο 83 του ν. 3852/2010 όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του ν.4555/2018 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων 

2. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του πρωτοβουλία 

είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

«β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση 

ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν 

παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται 

στα όρια της κοινότητας.» 

 Παρόντες  Απόντες 

1. ΓΩΓΟΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ - ΓΚΕΣΟΥΛΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 2.  

3. ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ   

4. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

5. ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ   

6. ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   

7.    



 

Το σώμα  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

 

Την θετική γνωμοδότηση για την εκμίσθωση του ανωτέρου ακινήτου. 

Αρνητική ψήφο κ. Μέλου – Μπαρλά Μαγδαληνή 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  02/2022 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Γώγολος Απόστολος 

 

 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ 

2. ΜΕΛΟΥ - ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

3. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

4. ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

5. ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

  


