
 

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πέτα, 23/03/2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ        Αριθμ. Πρωτ: 1639 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ         

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Περί ανανέωσης παραχώρησης δημοτικού κτηρίου (πρώην 
σχολείο), στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Φωτεινιωτών. 

ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΦΦ ΑΑ ΣΣ ΗΗ   

Η Δήμαρχος Δήμου Νικολάου Σκουφά  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 

«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 (Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων), 

παρ. 4, εδ. 24, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

3. Την υπ΄ αριθμ. 297/11-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

4. Την με αρ. πρωτ.: 1639/16-03-2021 αίτηση του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Απανταχού Φωτεινιωτών, με την οποία ζητά την 

ανανέωση παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτηρίου 

(πρώην σχολείο), ώστε να μπορεί ο Σύλλογος να πραγματοποιεί τις 

δραστηριότητες και τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις και να στεγάζει 

τα διάφορα αντικείμενα που κατέχει. 

5. Την υπ΄αριθμ. 6/22-03-2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας.  

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Να παραχωρηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Φωτεινιωτών, 

στο πλαίσιο δράσεων κοινής ωφέλειας,  η χρήση του δημοτικού κτηρίου 

(πρώην σχολείο), προκειμένου να μπορεί ο Σύλλογος να πραγματοποιεί 

τις δραστηριότητες και τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις και να στεγάζει τα 

διάφορα αντικείμενα που κατέχει με τους εξής όρους και τις 

προϋποθέσεις: 

ΑΔΑ: 61Μ3ΩΚ5-8ΩΡ



 

1ον Η χρήση του χώρου δεν θα είναι εφικτή για όσο χρονικό διάστημα θα 
ισχύουν τα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του covid-19.  
2ον Η διάρκεια της παραχώρησης θα έχει ισχύ για ένα έτος, ήτοι από 23 
Μαρτίου 2021 έως 23 Μαρτίου 2022 και θα ανανεώνεται με απόφαση 
Δημάρχου.  
3ον Δε θα εισέρχονται στο χώρο του δημοτικού κτηρίου (πρώην σχολείο) 
άτομα άσχετα με τις δραστηριότητες του συλλόγου. 
4ον Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων του και 
τη λήξη του παραχωρητηρίου, υποχρεούται να παραδώσει τον χώρο του 
δημοτικού κτηρίου (πρώην σχολείο) καθαρό και στην αρχική του 
κατάσταση και να αποκαθιστά άμεσα κάθε βλάβη ή φθορά. 
 
 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 

ΡΟΖΙΝΑ ΒΑΒΕΤΣΗ 
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