ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 3/12-3-2015

τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

της

Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας του Δήμου Θέρμης.
Αριθμ. Απόφ. 3/2015
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης Αθλητικών
και Πολιτιστικών χώρων.
Στην Καρδία και στο Κοινοτικό κατάστημα σήμερα, την 12-3-2015 ημέρα Πέμπτη
και ώρα 8.30 π.μ. συνήλθε , το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας ,
ύστερα από την 8676/9-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωακείμ Τρικαλιάρη
που δημοσιεύτηκε στο Κοινοτικό Κατάστημα και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε
μέλος του Τ.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για συζήτηση και λήψη
αποφάσεως στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία επειδή σε σύνολο 5 μελών, βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
2.

ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

3.

ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4.

ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

1. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Καλαφάτη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου
Θέρμης

για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου σύμφωνα με την

υπ΄αριθμ.134/19-01-2011 που τροποποιήθηκε με την 299/11-2-2015 απόφαση του
Δημάρχου Θέρμης.
•

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο

θέμα της

ημερήσιας

διάταξης έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:
Έπειτα από το υπ΄αριθμ. 8577/6-3-2015 έγγραφο του Δήμου Θέρμης, και
προκειμένου να υπάρξει σύννομη και ολοκληρωμένη λειτουργία όλων των
Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων που βρίσκονται στο Δήμο Θέρμης, μας ζητείτε

να γνωμοδοτήσουμε στην παραχώρηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών χώρων ,
που χρησιμοποιεί η ΔΕΠΠΑΘ, και βρίσκονται στα διοικητικά όρια της κοινότητάς
μας. Δεδομένου ότι ο μόνος χώρος που χρησιμοποιείται και για τον οποίο
μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται στον
κάτω οικισμό και πρέπει να αποφασίσουμε σχετικά.
Το συμβούλιο ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Γνωμοδοτεί υπέρ της παραχώρησης του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Καρδίας στην
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης, για χρήση
και εκμετάλλευση( παραχώρηση σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους,
μίσθωση).

Ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Αστέριος Πατσάλας, ο οποίος συμμετείχε

ομόφωνα στην παραπάνω απόφαση,

επιφυλάσσεται για τη

διευκρίνηση της

έννοιας «μίσθωσης» που υπάρχει στο διαβιβαστικό που μας εστάλη.
Η Απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 3/12-3-2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφτηκε όπως παρακάτω .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ακολουθούν
υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

