
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ. 01/2017     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 1ης/24-02-2017 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

                 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜA: Χρήση γηπέδων τένις στο Κόκκινο Χωράφι 

 
   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24

η
 του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 4999/21-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 

Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για συζήτηση και 

γνωμοδότηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας  δ/ξης. 

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο 

πέντε (5) μελών είναι παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους 

της Δημοτικής Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ποτίδης Χρήστος                        Τεχλικίδης Μιχαήλ 

    Ουσταμπασίδης Σταύρος                   

    Συμεωνίδης Παναγιώτης 

    Ιατρίδου Μαργαρίτα 

 

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

   Πρίν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το 

Συμβούλιο ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. 

   Οι σύμβουλοι συμφώνησαν στην συζήτηση του θέματος.  

   Κατόπιν τούτου Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό Συμβούλιο το 

εκτός ημερησίας διάταξης θέμα λέει τα εξής: 

   Στο Κόκκινο Χωράφι υπάρχουν δύο γήπεδα τένις. Τα γήπεδα αυτά 

είναι δημοτικά και όχι επιχειρησιακά (εμπορικά). 

   Την χρήση των γηπέδων αυτών, επ’αμοιβή, κάνει σήμερα ο 

Αθλητικός Σύλλογος «ΝΙΚΗ» Δροσιάς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 

ελεύθερος χρόνος άθλησης των Δημοτών μας. 

   Θα πρέπει και ζητάμε, να ορισθούν ημέρες και ώρες που τα γήπεδα 

να είναι ελεύθερα για χρήση. 

   Θα πρέπει, επίσης, να ορισθεί από την Δημοτική Κοινότητα 

υπεύθυνος για τον καταρτισμό του ημερήσιου προγράμματος χρήσης των 

γηπέδων αυτών από τους Δημότες μας. 
  Προτείνουμε την αποδέσμευση ενός (1) γηπέδου τένις για τους 

Δημότες μας, κάθε Σάββατο από τις 14:00 μ.μ. και μετά και κάθε 

Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη όλη την ημέρα. 



   Η διαδικασία λειτουργίας του γηπέδου αυτού θα καθορισθεί σε 

άλλη συζήτηση.   

   
  

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο, 

            

                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Και ζητά σε πρώτη φάση την αποδέσμευση ενός (1) γηπέδου τένις 
για τους Δημότες μας, κάθε Σάββατο από τις 14:00 μ.μ. και μετά και 

κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη όλη την ημέρα. 

   Η διαδικασία λειτουργίας του γηπέδου αυτού θα καθορισθεί σε 

άλλη συζήτηση.   
 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 01/2017 

Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ 

      

                             

    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            

                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

 

 

                        Ακριβές  απόσπασμα 

              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   

 


