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ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου ως έδρα στην Ένωση
Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις
22.7.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15067/17-
7-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ (σε αντικατάσταση του

απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 168/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 15747/24-7-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της από 22.7.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 10/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 22 παρόντες
και 11 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Χαραμαρά  Γεωργία
Καλαμπόκης Ιωάννης                                        Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Τομπούλογλου Ιωάννης
Ανανιάδης  Νικόλαος Αράπογλου  Γεώργιος
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ Πλάτανος  Ελευθέριος
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Κανταρέλης Δημήτριος

Παπανικολάου  Νικόλαος
Παπακώστας  Βασίλειος                                      Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                  Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος Γκούμα  Δανάη-Εύα
Αντωνόπουλος  Δημήτριος Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Ρόκου  Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
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Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου  Χριστίνα
Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος

Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Ο κ. Β.Παπακώστας  αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης

και πριν την ψηφοφορία επί του 5ου θέματος της Η.Δ.

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

15ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.
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15ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 15019/16-7-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση χρήσης χώρου  ως έδρα στην Ένωση Εκπαιδευτικών
Εφαρμοσμένων Τεχνών»

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 11748/9-6-2015 έγγραφο η Ένωση Εκπαιδευτικών
Εφαρμοσμένων Τεχνών αιτείται την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στα
διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Οι εφαρμοσμένες τέχνες εμπεριέχουν πληθώρα επαγγελματικών κατευθύνσεων
διαφορετικών μεταξύ τους με κοινή όμως αφετηρία την τέχνη και τον πολιτισμό. Ο
τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών λειτουργεί στην τεχνική –επαγγελματική εκπαίδευση
από το 1975. Λειτουργεί επίσης εδώ και πολλά χρόνια στα ΕΠΑΛ του Δήμου μας. Η
εκπαίδευση στις εφαρμοσμένες τέχνες μέσα από τη δημόσια τεχνική εκπαίδευση
συμβάλλει στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παιδείας γενικότερα,
κυρίως όμως συνεισφέρει κοινωνικά με την προσφορά εξειδικευμένων επαγγελματιών
στην αγορά εργασίας στους τομείς του εντύπου, της διακόσμησης, του design και
της συντήρησης μνημείων και έργων τέχνης.
Σκοπός της Ένωσης είναι:

1. Η πνευματική και κοινωνική εξύψωση των μελών της.
2. Η ανάπτυξη δεσμών αγάπης, συναδελφικότητας, συνεργασίας και

αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και μεταξύ όλων των εκπαιδευτικών και
των εργαζομένων στην εκπαίδευση.

3. Η προάσπιση και προαγωγή των επιστημονικών, επαγγελματικών και
οικονομικών συμφερόντων των μελών της.

4. Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας των μελών της, σε συνεργασία
με τους αντίστοιχους φορείς που λειτουργούν στην πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια, μετά-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

5. Η επιμόρφωση και συχνή ενημέρωση των μελών της σε θέματα που αφορούν
τις ειδικότητές τους.

6. Η προαγωγή της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις Εφαρμοσμένες Τέχνες και η
ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία των μαθημάτων των
ειδικοτήτων των μελών της.

7. Η εκπροσώπηση των μελών της στα θεσμοθετημένα κέντρα λήψης
αποφάσεων και η συμμετοχή της Ένωσης στις σχετικές με τις ειδικότητες των
μελών της, διαδικασίες της εκπαίδευσης.

8. Η ευρύτερη προβολή του έργου των μελών της Ένωσης με στόχο την
ευαισθητοποίηση και την αισθητική καλλιέργεια τόσο των μαθητών και
μαθητριών όσο και των εκπαιδευτικών.

9. Η ευρύτερη ενημέρωση της κοινωνίας για τη  μέγιστη σημασία και
αναγκαιότητα της διδασκαλίας των Εφαρμοσμένων Τεχνών στην εκπαίδευση.
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10. Η προβολή των εκπαιδευτικών σε όλους τους τομείς της ζωής ως εθνικού και
πνευματικού παράγοντα πρωταρχικής σημασίας και ανάγκης.

11. Η ανάδειξη των εκπαιδευτικών σε υπεύθυνους κοινωνικούς παράγοντες και
συντελεστές  της προόδου στις  περιοχές όπου υπηρετούν.

12. Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των εργασιακών
δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης ως πρωταρχικών παραγόντων της
δημοκρατίας στην εκπαίδευση.

13. Η προάσπιση των αρχών της  Ελευθερίας, της Ειρήνης και της Δημοκρατίας
στην εκπαίδευση.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η Ένωση δύναται να προβαίνει:

1. Στην ανάπτυξη κάθε είδους ανθρωπιστικής, μορφωτικής, πολιτιστικής και
ψυχαγωγικής δραστηριότητας.

2. Στην ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και των οργάνων της Διοίκησης
καθώς και στην υποβολή υπομνημάτων, αιτημάτων, προτάσεων και
υποδείξεων στα ως άνω όργανα, σχετικά με θέματα και τα προβλήματα των
εκπαιδευτικών των Εφαρμοσμένων Τεχνών.

3. Στη συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, μελετών,
τεχνικών επιτροπών για την ανάληψη προγραμμάτων εκπαίδευσης,
κατάρτισης ή επιμόρφωσης, προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών
ενηλίκων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη
διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σχετικών με τα επιστημονικά αντικείμενα
των μελών της Ένωσης.

4. Στην οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, εκθέσεων,
εργαστηρίων, συνεστιάσεων και εν γένει κοινωνικών εκδηλώσεων
πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

5. Στην έκδοση, παραγωγή, επιμέλεια, πώληση ή με οποιονδήποτε τρόπο
κυκλοφορία και διάθεση στο κοινό κάθε είδους εντύπων -ηλεκτρονικών ή σε
χαρτί- (βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων, φυλλαδίων, καρτών, εικόνων,
ανθολογίων κ.λπ.).

6. Στη δημιουργία, εκμετάλλευση ή διαχείριση διαδικτυακών πυλών,
ιστοσελίδων, ψηφιακών βιβλιοθηκών, διαδικτυακού ραδιοφώνου ή
διαδικτυακής τηλεόρασης και χρήση και ανάπτυξη κάθε είδους ηλεκτρονικού
τόπου ή μέσου.

7. Στην παραγωγή, επιμέλεια, πώληση ή με οποιονδήποτε τρόπο κυκλοφορία και
διάθεση στο κοινό κάθε είδους και μορφής υλικών φορέων ήχου ή ήχου και
εικόνας και η χρήση κάθε είδους ηχητικών και οπτικών φορέων.

8. Στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων e-learning και εκπαιδευτικών
παιχνιδιών σε διάφορες θεματικές ενότητες.

9. Στην οργάνωση ταξιδιών, εκδρομών, ξεναγήσεων και περιηγήσεων, στη
διαχείριση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων.

10. Στην προαγωγή και εκμετάλλευση ταινιών εκπαιδευτικού περιεχομένου.
11. Στην οργάνωση μονομερών ή κοινών πρωτοβουλιών σε συνεργασία με

κοινωνικού φορείς, ιδρύματα, εταιρίες, σωματεία, οργανώσεις, τη δημόσια
διοίκηση και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Στη συνεργασία με όλους τους θεσμοθετημένους φορείς που λειτουργούν στο
πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως είναι οι ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, σύλλογοι ή ενώσεις
καθηγητών, μαθητικές κοινότητες κ.λπ
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»),
τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (∆.& Κ. Κώδικας) καθώς και το
υποβληθέν Καταστατικό της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση
ακινήτων σε νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η
οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Εισηγούμαστε τη δωρεάν παραχώρηση χώρου του Δήμου μας με τους παρακάτω
όρους :

 Δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην παραχώρηση χώρου η κάλυψη πάγιων
εξόδων.

 Η Ένωση αναλαμβάνει την υποχρέωση που αφορά στη συντήρηση του χώρου
και την καθαριότητα διατηρώντας την στην αρχική κατάσταση.

 Η παραχώρηση χρήσης γίνεται με επιφύλαξη αλλαγής του χώρου σε
περίπτωση συνολικού σχεδιασμού των παραχωρήσεων του Δήμου

 Ο χώρος παραχωρείται για τις ανάγκες διοικητικής υποστήριξης του χώρου και
όχι ως χώρος φιλοξενίας αστέγων

 Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών δεσμεύεται για τη
συνεργασία και τη διασύνδεση με τις Υπηρεσίες του Δήμου όποτε αυτό
κρίνεται αναγκαίο.

 Η παραχώρηση έχει διετή διάρκεια και μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από
αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Παρακαλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά για  την έγκριση παραχώρησης χρήσης
χώρου με τους ανωτέρω όρους.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 185 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Δ.& Κ.Κώδικας)
 Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11748/9-6-2015 έγγραφο αίτημα και το σε συνέχεια

αυτού υποβληθέν Καταστατικό της «Ένωσης Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων
Τεχνών»

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΔΑ: 7ΓΞΖΩΗΓ-813
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στα διοικητικά όρια του
Δήμου και συγκεκριμένα επί της οδού Τρωάδος 2-Νέα Φιλαδέλφεια (2ο

Συγκρότημα Εργατικών Πολυκατοικιών) στην «Ένωση Εκπαιδευτικών
Εφαρμοσμένων Τεχνών» που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα της Ένωσης, για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της και την άσκηση της κοινωφελούς της
δραστηριότητας, όπως η τελευταία προκύπτει και από το υποβληθέν Καταστατικό
της, σύμφωνα και με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας.

Η παραχώρηση χρήσης του ανωτέρω δημοτικού χώρου γίνεται υπό τους κάτωθι
όρους:

 Δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην παραχώρηση χώρου η κάλυψη πάγιων
εξόδων.

 Η Ένωση αναλαμβάνει την υποχρέωση που αφορά στη συντήρηση του χώρου
και την καθαριότητα διατηρώντας την στην αρχική κατάσταση.

 Η παραχώρηση χρήσης γίνεται με επιφύλαξη αλλαγής του χώρου σε
περίπτωση συνολικού σχεδιασμού των παραχωρήσεων του Δήμου

 Ο χώρος παραχωρείται για τις ανάγκες διοικητικής υποστήριξης του χώρου και
όχι ως χώρος φιλοξενίας αστέγων

 Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών δεσμεύεται για τη
συνεργασία και τη διασύνδεση με τις Υπηρεσίες του Δήμου όποτε αυτό
κρίνεται αναγκαίο.

 Η παραχώρηση έχει διετή διάρκεια και μπορεί να ανανεωθεί ύστερα από
αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την από 15/7/2015 επιστολή της Ένωσης,
αυτή προτίθεται να φιλοτεχνήσει, ως ένδειξη ανταπόδοσης για την
ικανοποίηση του αιτήματός της για την παραχώρηση χρήσης του χώρου,
πρόταση για ένα νέο σήμα-λογότυπο του Ενιαίου Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος. Η εν λόγω πρόταση θα είναι μέσα στις προδιαγραφές που θέτει
ο Δήμος και θα παραδοθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από συνεννόηση
με αυτόν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 168/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
Ανδρέου Χριστίνα

Κοπελούσος  Χρήστος
Κόντος  Απόστολος
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού

- Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
- Εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλο επί θεμάτων Παιδείας και Πολιτισμού κα Χ.Ρόκου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
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