ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ - ΛΟΤΣΑ
ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΗΘ.
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(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 3 ηρ Σακηική ζςνεδπίαζηρ ηην 17-2-2017, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδνο)
ΘΔΜΑ: Λήςε απόθαζεο γηα ηελ εθινγή Σνπηθνύ /ινπ σο αληηπξόζσπνο ζηελ Γηαπαξαηαμηαθή

Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ Θεξηλό Ακθηζέαηξν ζηνλ Γήκν πάησλ Αξηέκηδνο .

ηα πάηα ζήκεξα, ηελ 17 ηνπ κελόο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ
ηνπ έηνπο 2017 εκέξα ΠΑΡΑΚΔΤΖ
θαη
ώξα 20,30 κ.κ ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ – Λνύηζαο ηνπ Γήκνπ
πάησλ – Αξηέκηδνο, ζπλήιζε ζε Σαθηηθή ζπλεδξίαζε ην πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο πάησλ – Λνύηζαο ηνπ
Γήκνπ πάησλ – Αξηέκηδνο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ: 4150/13-2-17
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ – Λνύηζαο θνπ Καηζνύιε Πέηξνπ ηνπ Βαζηιείνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75, Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν έληεθα (11) μελών βξέζεθαλ παξόληα ηα
παξαθάησ οκηώ (8 ) κέιε ήηνη:
Παπόνηερ
Καηζνύιεο Πέηξνο ηνπ Βαζηιείνπ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξαγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
ηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
θηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ηνπ Γεσξγίνπ
Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
Απόνηερ
1. Καηζνύιε Καιιηόπε ηνπ Γεσξγίνπ
2. Κνπινρέξεο Ηιίαο ηνπ Γεσξγίνπ
3. Μάξθνπ Γήκεηξα ηνπ Βαζηιείνπ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πξόεδξνο /ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
Μέινο /ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
« «
Μέινο /ιηνπ Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο
« «
« «
« «
« «

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Κοςλοσέπη Μαπία, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ 337/14
Απόθαζε Γεκάξρνπ. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία ,ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Eηζεγνύκελνο επί ηνπ 1ος θέμαηορ ηηρ εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ,ν θ. θηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ,Μέινο
ηνπ /ιηνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ αλαθέξεη ηα εμήο:
Η παξάηαμε ΑΝΑΑ ζηελ νπνία θαη αλήθσ κε επηθεθαιήο ηελ θ. Άλλα Ραθηνπνύινπ ,θαηάζεζε πξόηαζε
γηα ηελ δεκηνπξγία Θεξηλνύ Ακθηζεάηξνπ , ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ καο ,όπνπ ζπδεηήζεθε θαη έγηλε
νκόθσλα δεθηή .
ύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ,θαη δεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο καο πζηεξεί ζηελ ύπαξμε πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ , ζεσξνύκε
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο πνιηηηζηηθνύ ρώξνπ πνπ ζα θαιύπηεη ηηο πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηόζν ηνπ
Γήκνπ καο όζν θαη ηεο επξύηεξεο Αηηηθήο .
Η παξάηαμή καο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 78,700€ , δεηά από ηελ
Γεκνηηθή αξρή λα γίλεη αξσγόο ,ζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα απηή.
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Τπέξ ηεο πξόηαζεο ηάρζεθαλ νκόθσλα όιεο νη παξαηάμεηο θαη ζπκθώλεζαλ ζην πξνζερέο Γεκνηηθό πκβνύιην
λα απνθαζίζνπλ ζηνλ νξηζκό κίαο Γηαπαξαηαμηαθήο Δπηηξνπήο ,πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ καο ζα πξνβεί ζηελ ρσξνζέηεζε ηνπ ακθηζεάηξνπ θαζώο θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαιώ ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ – Λνύηζαο ,λα νξίζεη
αληηπξόζσπν ζηελ Γηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ηνπ Έξγνπ Θεξηλό Ακθηζέαηξν ζηνλ Γήκν πάησλ Αξηέκηδνο .
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΠΑΣΩΝ –ΛΟΤΣΑ
θ. θηαδαξέζε θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε.

αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ εθινγή ηνπ θ. Γεξάζηκνπ θηαδαξέζε, κέινο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ,σο αληηπξόζσπνο ηνπ Σνπηθνύ
/ιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο πάησλ-Λνύηζαο ,γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Γηαπαξαηαμηαθή Δπηηξνπή ηνπ
Έξγνπ Θεξηλό Ακθηζέαηξν ζηνλ Γήκν πάησλ Αξηέκηδνο .

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 8 /2017
Πξνο ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:
Ο

ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ

ΜΔΛΖ

ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
Παπνπηζάθεο Νηθόιανο ηνπ Δκκαλνπήι
Φξάγθνπ Διέλε ηνπ Γεσξγίνπ
Μπίκπηδα Δπγελία ηνπ Γεσξγίνπ
ηάκνπ Βαζίιεηνο ηνπ Πέηξνπ
Αξβαληηίδνπ Αηθαηεξίλε ηνπ Αζηέξηνπ
θηαδαξέζεο Γεξάζηκνο ηνπ Γεσξγίνπ
Μσξαθέαο Κπξηάθνο ηνπ Νηθνιάνπ
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΑΣΟΤΛΖ ΠΔΣΡΟ
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