ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ.1η/20-2-2015
Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου
Αριθµός Απόφασης 2/2015

Περίληψη

ΘΕΜΑ : «∆ηµιουργία στεκιού νεολαίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου».
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους
2015, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το
Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ.4187/16-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους,
σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα
5 δηλαδή:
Π α ρ ό ν τ ε ς:
Α π ό ν τ ε ς:
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κάουλα Βασιλική
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
4.-Χιώτης Ηρακλής
5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας
κ.Καλαφατέλης Ιωάννης
Ο κ. Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος ∆.Κ.Κρυονερίου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος.

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου
Παναγοπούλου Παναγιώτα.
Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : «Ως τοπικό
συµβούλιο, έχοντας εντοπίσει την ανάγκη των νέων της περιοχής µας να έχουν ένα χώρο
συνάντησης και αφουγκραζόµενοι την τοπική κοινωνία εντάξαµε στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
του ∆ήµου τη δηµιουργία στεκιού νεολαίας, όπου οι νέοι της περιοχής θα µπορούν να
συναντηθούν µε συνοµηλίκους τους και να απασχοληθούν. Για το λόγο αυτό ζητάµε από το
ΘΕΣΠΙ την παραχώρηση ενός χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου (αίθουσα υπογείου),
κατ' αρχάς για τα απογεύµατα της Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής από τις 5 έως τις 10
µετά µεσηµβρίας. Αφού παραχωρηθεί ο χώρος θα οριστούν τα πλαίσια λειτουργίας του και ο
κανονισµός που θα το διέπει.
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από
διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δηµιουργία στεκιού νεολαίας και την προώθηση αιτήµατος στο ΘΕΣΠΙ (Οργανισµός
Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού) για την παραχώρηση ενός χώρου στο Πολιτιστικό Κέντρο
Κρυονερίου (αίθουσα υπογείου).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 2/2015.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.-Κάουλα Βασιλική

Χριστόπουλος ∆ηµήτριος
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος
3.-Χιώτης Ηρακλής
4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη

