ΕΛΛΗΝΗΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΤΕΡΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 02/2020 συνεδρίασης
του Συμβουλίου της Κοινότητας Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας.
Αριθ. Απόφασης: 02/2020
Θέμα 1ο: «Διατύπωση γνώμης σχετικά με την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του
Δημοτικού Διαμερίσματος Βαλτερού»
Στο Βαλτερό σήμερα την 26η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο του Προέδρου (Κοινοτικό Κατάστημα), το Συμβούλιο της
Κοινότητας Βαλτερού ύστερα από την υπ.αρ. 8813/18-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου
του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της Κοινότητας Βαλτερού και
επιδόθηκε με αποδεικτικά στους συμβούλους της Κοινότητας , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο θέμα της ημερήσιας
διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του
Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 5 Συμβούλων παρόντες ήταν 5:

Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1.Αλέξανδρος

Βλάχος

Κων/νος

Πρόεδρος

2.Βασίλειος

Αλεξανδρίδης

Άγγελος

Μέλος

3.Στέφανος

Γιάνναρος

Νικόλαος

Μέλος

4.Νικόλαος

Στεργιάδης

Δημήτριος

Μέλος

Ονοματεπώνυμο
1.Χρυσούλα Παζαρτζικλή
Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Τσιπτσέ Όλγα για την τήρηση των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Βαλτερού εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι με
το υπ΄αρ.8731/14-8-2020 εισηγητικό έγγραφο του Δήμου Ηράκλειας ζητείται να διατυπώσουν γνώμη
σχετικά με την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Βαλτερό στο Σύλλογο Ενόργανης
Γυμναστικής Βαλτερού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν έδρα του Συλλόγου και σαν χώρος
άσκησης, κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 17:00-21:00
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Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Βαλτερό στο Σύλλογο Ενόργανης
Γυμναστικής Βαλτερού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν έδρα του Συλλόγου και σαν χώρος
άσκησης κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 17:00-21:00
Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στο Δήμαρχο Ηράκλειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Βαλτερού
Υπογραφή 1

Τα μέλη
του Τοπικού Συμβουλίου Βαλτερού
Υπογραφές 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 26-08-2020
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Βαλτερού

ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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