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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 04η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2017
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας
Άνοιξης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ.πρωτ.:30040/27-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και
επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010
για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:« Λειτουργία εντευκτηρίου στο Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης»
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
2) Πολίτη – Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
3) Κυριάκης Δημήτριος
4) Μανώλογλου Χρύσα

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καβούρης Θεόδωρος

Στην
συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης
κ.Κωστάκης. Επίσης παρευρέθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοκμοτός Βασίλειος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαυροματοπούλου Έλλη.
O Πρόεδρος, ύστερα από την διατύπωση της απαρτίας, εισηγήθηκε το πρώτο εντός
ημερησίας συνεδρίασης θέμα:
ΘΕΜΑ1ο:«Πρόταση λειτουργίας εντευκτηρίου στο Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου
δημοτικής κοινότητας», καλούμαστε να αποφασίσουμε ύστερα από την υπ.αριθμό
29138/21-09-2017 αίτηση του διοικητικού συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου Άνοιξης. Ο
Α.Ο. Άνοιξης με ομόφωνη απόφασή του ζητά να αξιοποιήσει τον διαθέσιμο χώρο περίπου
12 τ.μ. στο Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης για την λειτουργία εντευκτηρίου. Ο χώρος μάλιστα
θα διαμορφωθεί με οικονομική επιβάρυνση του συλλόγου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :
Προτείνω να εγκριθεί η αξιοποίηση και η διαμόρφωση του υπάρχοντος διαθέσιμου χώρου
12 τ.μ., που βρίσκεται στο Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης από τον Αθλητικό Όμιλο Άνοιξης για
την λειτουργία εντευκτηρίου, με την προϋπόθεση όλες οι ενέργειες να γίνουν σύμφωνα με
τις νόμιμες διαδικασίες.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισαν
ομόφωνα
να εγκριθεί η αξιοποίηση και η διαμόρφωση του υπάρχοντος διαθέσιμου χώρου 12 τ.μ.,
που βρίσκεται στο
Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης από τον Αθλητικό Όμιλο Άνοιξης για την
λειτουργία εντευκτηρίου, εφόσον η νομική υπηρεσία του Δήμου διερευνήσει και ορίσει την
μορφή και τον τρόπο λειτουργίας του εντευκτηρίου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :25/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

1. ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
3. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
Άνοιξη 09/10/2017

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

