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Aπόσπασµα από τα πρακτικά
της 22ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 21-12-2011
Αρ. Απόφασης: 75
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, συνεδρίασε σήµερα στις 21-12-2011 ηµέρα
Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Σερφιώτου 4246 και Ηρακλειδών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρ.88 ,89 περί σύγκλησης και
λειτουργίας του Συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
Το Συµβούλιο γίνεται µετά από τη µε αρ. πρωτ. 184/16-12-2011 πρόσκληση του προέδρου
της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κ. Αλαφούζου Σπυρίδωνα , που κοινοποιήθηκε σύµφωνα µε το
Νόµο.
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες 11 Συµβούλους τους κ. κ. Αλεξανδρή
Ευάγγελο, Αλαφούζο Σπυρίδωνα, , Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καρέκλη Κωνσταντίνο, Κουβάτσο
Ιωάννη, Κωνσταντίνου Παναγιώτης, Μίληση Γεωργία, Μοραντζή Αντώνιο, Μοσχοβάκο
Ιωάννη, Φουστέρη Φραγκούλη.
Οι κυρίες Βενιέρη Ευαγγελία του Στυλιανού, Γιαννοπούλου Μαρία, Μανέτα Γεωργία,και ο
κύριος Τριανταφύλλου Ανδρέα, δεν προσήλθαν
O Πρόεδρος: Αλαφούζος Σπυρίδων.
Ο Γραµµατέας: Παναγιώτης Παπαδηµητρίου

2.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση αίθουσας εµβαδού 60 τ.µ. µε
wc. Για τις ανάγκες του Πειραϊκού Οµίλου Σκακιστών.
Το Συµβούλιο της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, συζητά το πιο πάνω θέµα, µετά την εισήγηση
του Προέδρου κ. Αλαφούζου Σπυρίδωνα. Το θέµα συζητείται εκτός ηµερήσιας διάταξης
παίρνοντας τον αριθµό 7 στην ηµερήσια διάταξη.
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος της Α΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας και πρόεδρος της επιτροπής
Συγκοινωνιών & Οδοποιϊας Χρήσης Γής & Παιδικών Χαρών κ. Αλαφούζος Σπυρίδων, και
ακολουθούν οι προτάσεις των κ. κ. Συµβούλων.
Το Συµβούλιο της Α' ∆ηµοτικής Κοινότητας, αφού είδε τις διατάξεις του άρ.83 του
Ν3852/2010 έλαβε υπόψη του τις απόψεις της Προέδρου και των υπολοίπων µελών του και µετά
από διαλογική συζήτηση .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Και εισηγείται την παραχώρηση αίθουσας εµβαδού 60 τ.µ. µε wc. για τις ανάγκες του
Πειραϊκού Οµίλου Σκακιστών, οποίος βρίσκεται µε την απόδοση των αποκλειστικά Πειραιωτών
50 αθλητών του στην Α΄ Εθνική Κατηγορία και συναγωνίζεται επάξια, µε οµάδες πολύ υψηλού
επιπέδου.
Ο παραπάνω όµιλος µέχρι τώρα είχε έδρα την αίθουσα της Α΄ ∆ηµοτικής κοινότητας και
φιλοξενείτε από τον ∆ήµο µας. Λόγω της µεταστέγασης στον ιδιόκτητο χώρο της περιφερειακής
βιβλιοθήκης ( Κλεισόβης & Λ. Χατζηκυριακού) ο µη κερδοσκοπικός όµιλος παραµένει χωρίς
στέγη, λόγω έλλειψης πόρων για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου.
Παρακαλούµε να δοθεί µια αίθουσα µε τις παραπάνω προδιαγραφές στην οποία ο Όµιλος
θα µπορεί να δίδει τους αγώνες του πρωταθλήµατος του κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες και να
αντιπροσωπεύει όπως κάνει µέχρι σήµερα τον Πειραιά, µε αντιπάλους καλοπληρωµένους,
πολλές φορές επαγγελµατίες, Έλληνες & Ξένους αθλητές των άλλων οµάδων.
Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 75.
Πειραιάς, 21 ∆εκεµβρίου 2011
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