ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Αριθ. Αποφ. 9/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση πλατείας στο Σύλλογο Κυκλαδιτών
Στη Νέα Πεντέλη , σήμερα , 23 Μαίου 2018,ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μ.μ.,
στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης, κατόπιν της με
αριθμ. πρωτ. 8515/1968/17-5-2018 πρόσκλησης του Προέδρου του, σύμφωνα με τα
άρθρα 95 & 96 του Ν. 3463/2006 και αρ. 67 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε
νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία [3] μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΠΑΝΔΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
3. ΛΕΜΠΕΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΛΙΝΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Λύγκα Παρασκευή

Ο κ.Πρόεδρος το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής:

Ο κύριος Μιχαήλ Κωφίδης,εκπρόσωπος του Συλλόγου Κυκλαδιτών και
Φίλων της Νέας Πεντέλης «ΤΑ ΚΥΚΛΑΔΟΝΗΣΙΑ» με το υπ’ αριθμ. 8222/
14-5-2018 αίτημά του ζητά την παραχώρηση του Πνευματικού Κέντρου και
το τμήμα της πλατείας που βρίσκεται μπροστά απ’αυτό για το Σάββατο
30-6-2018 και την Κυριακή 1-7-2018 για να διοργανώσουν και φέτος τη
«ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΑΡΔΕΛΑΣ».
Προτείνω να ψηφίσουμε θετικά την παραχώρηση της πλατείας το Σάββατο
30-6-18 και από ώρα 8.00 έως 23.00 για να μπορέσει ο Σύλλογος να διοργανώσει τη «Γιορτή της σαρδέλας».
Η Δημοτική μας Κοινότητα θα παραχωρήσει στο Σύλλογο Κυκλαδιτών
όσα τραπεζοκαθίσματα έχει στη διάθεσή της,θα πλύνει την πλατεία και θα
προσφέρει ότι βοήθεια χρειάζεται για να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση αυτή.
. / .

2 Ο Σύλλογος οφείλει να παραδώσει την πλατεία την Κυριακή το πρωί καθαρή
και χωρίς ζημιές.
Οι τυχόν ζημιές και φθορές θα αποκατασταθούν από το Σύλλογο
Κυκλαδιτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου
Έλαβε υπόψη του:
1. Την υπ’αριθμ.8222/14-5-2018 αίτηση του Μιχαήλ Κωφίδη,εκπροσώπου
του Συλλόγου Κυκλαδιτών και Φίλων της Νέας Πεντέλης «ΤΑ ΚΥΚΛΑΔΟΝΗΣΙΑ»

Ομόφωνα αποφάσισε
Την παραχώρηση της πλατείας το Σάββατο 30-6-18 και από ώρα 8.00 έως
23.00 για να μπορέσει ο Σύλλογος να διοργανώσει τη «Γιορτή της σαρδέλας».
Η Δημοτική μας Κοινότητα θα παραχωρήσει στο Σύλλογο Κυκλαδιτών
όσα τραπεζοκαθίσματα έχει στη διάθεσή της,θα πλύνει την πλατεία και θα
προσφέρει ότι βοήθεια χρειάζεται για να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωση αυτή.
Ο Σύλλογος οφείλει να παραδώσει την πλατεία την Κυριακή το πρωί καθαρή
και χωρίς ζημιές.
Οι τυχόν ζημιές και φθορές θα αποκατασταθούν από το Σύλλογο
Κυκλαδιτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΝΔΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
2. ΛΕΜΠΕΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

