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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ                                             

       4/2020                                                                              ΘΕΜΑ                                                  
Παραχώρηση  χώρου  στο  Κοινοτικό
Κατάστημα Σουρωτής για χρήση ως γραφείο
του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘ΠΗΓΗ’

Στην Σουρωτή, στο γραφείο της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 3η του μηνός Φεβρουαρίου  του
έτους  2020,  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 21:00,  το  Συμβούλιο  της   Κοινότητας  Σουρωτής σε  τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:3359/27-1-2020 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία
επιδόθηκε  σε  κάθε   Σύμβουλο  Κοινότητας,  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                                                                   1.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
4. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

    Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος  του
Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος   το  3ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  είπε  ότι  ο  Πολιτιστικός
Σύλλογος ‘ΠΗΓΗ’ ζήτησε την παραχώρηση από την Κοινότητα χώρου εντός του κοινοτικού
καταστήματος, ως γραφείο για την εξυπηρέτηση των μελών του και διεκπεραίωση των εργασιών
που τον αφορούν, και πρότεινε την παραχώρηση του μικρού γραφείου που βρίσκεται δίπλα στο
κλιμακοστάσιο, πριν την είσοδο στα γραφεία του πρώτου ορόφου, τονίζοντας ότι η συνεργασία
και αλληλοεξυπηρέτηση μεταξύ των φορέων της κοινότητας είναι προς όφελος όλων. 

Ο Σύμβουλος Τζιώλας Αναστάσιος συμφώνησε με την παραχώρηση του χώρου θεωρώντας
τη ως την ενδεδειγμένη λύση  για το θέμα.

Ο  Σύμβουλος  Μπεζδεμιώτης  Χαρίλαος  επισήμανε  ότι  η  διαχείριση  των  πολιτιστικών
συλλόγων ανήκει στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου όπως και οι σχολικές μονάδες του Δήμου
και ως εκ τούτου έπρεπε να παραχωρηθεί χώρος ως γραφείο στο Δημοτικό Σχολείο Σουρωτής
στον  Πολιτιστικό Σύλλογο ‘ΠΗΓΗ’. Επειδή το Ν.Π.  δεν παραχωρεί τον αναφερόμενο χώρο, η
παραχώρηση του γραφείου στο κοινοτικό κατάστημα είναι θεμιτή λύση για την διαυθέτηση του
θέματος.

Η Σύμβουλος Ευθυμιάδου Μαρία συμφώνησε με την παραχώρηση του χώρου.
Και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το Συμβούλιο  ύστερα  από διαλογική

συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου,  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει παραχώρηση του μικρού γραφείου που βρίσκεται δίπλα στο κλιμακοστάσιο,
πριν την είσοδο στα γραφεία του πρώτου ορόφου του Κοινοτικού Καταστήματος Σουρωτής, για
τη  χρήση του ως  γραφείο  από τον  Πολιτιστικό  Σύλλογο της  κοινότητας  ‘ΠΗΓΗ’,   για  την
εξυπηρέτηση των κατοίκων και τη διεκπεραίωση των εργασιών που τον αφορούν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2020
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.

                                                         

                                                         ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ


