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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης
Θέμα: Εξέταση της υπ. αριθμ. 1/2014 αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα
Ευβιότου” για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου
Δολίχης
Στη Δολίχη, σήμερα την 20η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. το Τοπικό Συμβούλιο
της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, έπειτα από την υπ’ αριθμ. 32331/17.10.2014 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση άρχισε, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών
βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Γκόλτσιο Αθανάσιο.
Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2 ο θέμα ημερήσιας διατάξεως διάβασε την
υπ' αριθμ. 1/17.10.2014 αίτηση του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης η οποία ανέφερε τα εξής: “Με την
παρούσα αίτηση θα θέλαμε να μας παραχωρήσετε τη χρήση της αίθουσας του Γραφείου του
Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης, ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα ως μέλη του Συλλόγου Γυναικών
Δολίχης να συγκεντρωνόμαστε σε δικό μας χώρο για να συνεδριάζουμε και να αποφασίζουμε για
κάθε θέμα που σχετίζεται με το Σύλλογό μας. Λάβετε υπ' όψιν σας ότι η έλλειψη έδρας για το
Σύλλογό μας αποτελεί χρόνιο πρόβλημα και αίτημα προς το εκάστοτε Δήμο στον οποίο ανήκουμε και
δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα. Θεωρούμε πως ο συγκεκριμένος χώρος είναι κατάλληλος για εμάς,
καθώς βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και η πρόσβαση είναι εύκολη. Επιπλέον, έχουμε την
πρόθεση να αναλάβουμε την ευθύνη της καθαριότητας τόσο του Γραφείου που θα μας παραχωρηθεί
όσο και της αίθουσας “Τάκη Τσιόγκα” μαζί με τις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου, η συντήρηση
των οποίων είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα και την καλή κατάσταση συνολικά του
Πολιτιστικού Κέντρου”.
Στη συνέχεια εισηγήθηκε θετικά στο αίτημα του Συλλόγου Γυναικών για την παραχώρηση της
χρήσης του Γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης με την προϋπόθεση ότι το εκάστοτε
διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών θα έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της αίθουσας
“Τάκη Τσιόγκα”, των τουαλέτων wc και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου.
Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου διατύπωσαν τα κάτωθι:
Τσακνάκης Βασίλειος: Συμφωνεί με την αίτηση του Συλλόγου Γυναικών και προτείνει να
παραχωρηθεί η χρήση του γραφείου όχι όμως αποκλειστικά.
Τσακνάκης Παναγιώτης: Συμφωνεί με την αίτηση του Συλλόγου Γυναικών και να παραχωρηθεί
αποκλειστικά η χρήση του γραφείου..
Κατόπιν των ανωτέρω το Τοπικό Συμβούλιο
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την έγκριση της αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Δολίχης “Φίλα Ευβιότου” για την παραχώρηση της
αποκλειστικής χρήσης του Γραφείου του Πολιτιστικού Κέντρου Δολίχης με την προϋπόθεση ότι το
εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών θα έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της
αίθουσας “Τάκη Τσιόγκα”, των τουαλέτων wc και του περιβάλλοντα χώρου του Πολιτιστικού
Κέντρου. Η δε χρήση του γραφείου από το Σύλλογο Γυναικών θα έχει μεν αποκλειστικό χαρακτήρα,
αλλά θα μπορεί να μεταβληθεί με νέα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου..
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2014 (αριθμ. 2 στο πρακτικό 2/2014).
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφτηκε ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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