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Αγορά  αγροτεμαχίου  από  τον  Δήμο  Θέρμης  για

χρήση ως ελεύθερου, ανοιχτού χώρου υποστήριξης

δραστηριοτήτων αθλοπαιδιών

                                                                   
   Σήμερα την 14η του μηνός  Απριλίου  του έτους  2020,  ημέρα Τρίτη και  ώρα 16:00 μ.μ.,
συνεδρίασε το  Συμβούλιο της  Κοινότητας Περιστεράς σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την
αρ.πρωτ:12127/οικ/3-4-2020 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του , η οποία επιδόθηκε σε
κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89 παρ. 2 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α
133/19-7-2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας.
    Η συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες
του άρθρου 184, παρ. 1 του Ν4653/2017 και λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αρ. Εγκύκλιο 40/2020,
υπ. αρ. Πρωτ. 20930/31-3-2020 ΥΠΕΣ.
  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. Ντισλής Δημήτριος
2. Κώττη Βασιλική                                                                Ουδείς
3. Οικονόμου Γεώργιος
4. Γουλιός Δημήτριος

      5.   Βαρλάμης Δημήτριος

   Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε  η ορισθείσα Δημοτική 
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
    Αφού διαπιστώθηκε  η  απαρτία  των  μελών,  αφού σε  σύνολο  πέντε(5)  μελών  βρέθηκαν
παρόντα πέντε(5) μέλη,  ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
 το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , είπε  ότι   έως σήμερα δεν υπάρχει κανένας χώρος στην
Περιστερά  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως  ελεύθερος  ανοιχτός  χώρος  υποστήριξης
δραστηριοτήτων  αθλοπαιδιών.Ο   Πρόεδρος  πρότεινε  ο  Δήμος  Θέρμης  να  αγοράσει  ένα
αγροτεμάχιο στην Περιστερά για χρήση ως ανωτέρω και πρότεινε αυτό να είναι το αγροτεμάχιο
κληρονόμων Παπαγιάννη Δημήτριου, στη θέση “Αλώνια¨ Περιστεράς, εμβαδού 1507 τ.μ..

    Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 

   Τα  μέλη μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  εισήγηση  του
Προέδρου  , ψηφίζουν ως εξής:

 
                                   
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ



Εισηγείται την αγορά από τον Δήμο Θέρμης  αγροτεμαχίου κληρονόμων Παπαγιάννη Δημήτριου,
στη θέση “Αλώνια¨ Περιστεράς, εμβαδού 1507 τ.μ..  για χρήση  ως ελεύθερου,  ανοιχτού χώρου
υποστήριξης δραστηριοτήτων αθλοπαιδιών.
 
                          Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2020.

   Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

                                          Ο Πρόεδρος  Κοινότητας Περιστεράς

                                                 Ντισλής Δημήτριος


