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       11/2019                                                                              ΘΕΜΑ                                                
Ανεύρεση χώρου για δημιουργία βοηθητικού
γηπέδου.

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 4η του μηνός Νοεμβρίου
του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 21:00, το  Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σουρωτής σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:43556/21-10-2019 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου
του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89  του Ν.
4555/2018(ΦΕΚ  Α  133/19-7-2018)  και  δημοσιεύτηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της  Τοπικής
Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι 
σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
   
 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                         
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                Κανείς
3.  ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.  ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
5.  ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                      
   
     Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος
του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,αναφερόμενος στο αρ.πρωτ.:
38227/19-9-2019 έγγραφο των Συμβούλων Κοινότητας  της  μειοψηφίας,  για  εισήγηση θέματος  προς
συζήτηση στο  Συμβούλιο  Κοινότητας  «Βοηθητικό  γήπεδο», εισηγήθηκε  τη  δημιουργία  Βοηθητικού
Γηπέδου, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι αθλητικές ακαδημίες και θα κάνουν  προπονήσεις οι ομάδες,
ώστε να αποσυμφορηθεί  το κυρίως γήπεδο ποδοσφαίρου της κοινότητας, και πρότεινε την κοινοποίηση
της παρούσας απόφασης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να αποφανθεί για τον ορισμό  του
κατάλληλου χώρου εντός ή εκτός σχεδίου της κοινότητας, για τη δημιουργία του γηπέδου.

Κατόπιν κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση
του Προέδρου  και ύστερα από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται τη δημιουργία Βοηθητικού Γηπέδου, εντός ή εκτός σχεδίου της κοινότητας Σουρωτής
σε σημείο που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2019.

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                                 ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


