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Αριθ. Απόφασης: 5/2022
Θέμα 5ο: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με την παραχώρηση αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου
Αμμουδιάς».
Σήμερα, 05 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 το Συμβούλιο της Κοινότητας
Αμμουδιάς συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα) της
Κοινότητας Αμμουδιάς, ύστερα από την με αρ. 8419/01-08-2022 πρόσκληση της Προέδρου του, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας Αμμουδιάς και επιδόθηκε με
αποδεικτικό στους συμβούλους της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο πέντε Συμβούλων
παρόντες ήταν τρεις:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα
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Χαλκιόπουλος

Δημήτριος

Πρόεδρος

1. Ιωάννης Χατζηιωαννίδης

2 Χρήστος

Ευαγγελίδης

Αχιλλέας

Μέλος

2. Χαρίλαος Αγριανίδης

3 Αθανάσιος

Μυγδαλάς

Κρίτωνας

Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Στυλιανή Σιώπη η οποία
αναπληρώνει την κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμμουδιάς κατά την εισήγηση του θέματος
ανέφερε ότι έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄αρ. 7965/21-07-2022 εισήγηση του
αυτοτελές τμήματος κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού του Δήμου η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
84 του Ν. 4555/2018,
 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7923/20-7-2022 αίτηση του ποδοσφαιρικού Συλλόγου Ε.Γ.Σ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»
Αμμουδιάς, με την οποία αιτούνται την έγκριση της παραχώρησης του προαύλιου χώρου του
Δημοτικού Σχολείου Αμμουδιάς για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 20/8/2022
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Προτείνουμε:
Την διατύπωση γνώμης σχετικά με την παραχώρηση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου
Αμμουδιάς, στον ποδοσφαιρικό Σύλλογο Ε.Γ.Σ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» Αμμουδιάς, για την πραγματοποίηση
εκδήλωσης στις 20/8/2022»
Μετά απ’ αυτά ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον Πρόεδρό του, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του
Ν. 3852/2010, την υπ’αριθμ. 7965/21-07-2022 εισήγηση του αυτοτελές τμήματος κοινωνικής
προστασίας, παιδείας και πολιτισμού του Δήμου και τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική
συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου
Αμμουδιάς στον ποδοσφαιρικό Σύλλογο Ε.Γ.Σ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ» Αμμουδιάς για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 20-08-2022 σύμφωνα με την υπ’αριθμ.7965/21-07-2022
εισήγηση του αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού του Δήμου.
2. Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στον Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση στις 14.00
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου της Κοινότητας
Αμμουδιάς

Τα μέλη
του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμμουδιάς

Ακριβές Απόσπασμα
Αμμουδιά 08-08-2022
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αμμουδιάς

Νικόλαος Χαλκιόπουλος
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