
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 
 
    ΘΔΜΑ : Παρατώρηζη αίθοσζας Γημοηικού τολείοσ Καλλονής   

 
 
ην Γαιαηά θαη ζην Ακθηζέαηξν ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά ζήκεξα  ηελ 27ε ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ  
ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή 
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  αξηζ. 6576/27--11-
2019 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ 
παξόληα 19, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 10.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο 
Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 14.)  Αλαζηαζηάδεο 
Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ (απνρώξεζε ζην 11ν 
ζέκα),17.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 8ν ζέκα),19.) 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
(Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζην 15ν ζέκα) 
 
Απόνηες 
1.) νύριαο σηήξηνο,2.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο 
 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  
1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο,5.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,6.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο 



 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 11ο  Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17/2020 
 
    ΘΔΜΑ : Παρατώρηζη αίθοσζας Γημοηικού τολείοσ Καλλονής   

 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην ελδέθαην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ 
θ. νύρια ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ  Γ. ηα εμήο:  
 
Η Δεκνηηθή Επηηξνπή Παηδείαο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 6630/29-11-2019 αίηεζή 

ηεο θ. Ρειάθε Ειέλεο ε νπνία αηηείηαη ηελ παξαρψξεζε αίζνπζαο ηνπ Δεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Καιινλήο γηα ρξήζε σο ρψξνπ εθγχκλαζεο γπλαηθψλ θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 23/2019 

απφθαζε ηεο Α’Θκηαο ρνιηθήο Επηηξνπήο ε νπνία εηζεγείηαη ζεηηθά σο πξνο ηελ 

παξαρψξεζε, εηζεγείηαη ζεηηθά σο πξνο ηελ παξαρψξεζε. 

Πξνηείλσ ηελ έγθξηζε παξαρψξεζεο αίζνπζαο ηνπ Δεκνηηθνχ ρνιείνπ Καιινλήο γηα ρξήζε 

σο ρψξνπ εθγχκλαζεο γπλαηθψλ, κε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Με παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ή δαπαλψλ πνπ ζα γίλνπλ θαηά ηε ρξήζε ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ. 

 Καζαξηζκφο ησλ ρψξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ επζχλε θαη ηελ θξνληίδα ηνπ 

θνξέα πνπ ζα 

         εμππεξεηεί. 

 εβαζκφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ εθδειψζεσλ. 

 Δελ επηηξέπεηαη ηξνπνπνίεζε ή αλάπηπμε κε επηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ ζθνπνχ πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ αίηεζε παξαρψξεζεο. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζ’ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ή θαζαξηφηεηαο, ηνπο αθαηξείηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο ησλ 

ζρνιηθψλ ρψξσλ. 

 Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ  ππ’αξηζκ. 23/2019 απφθαζε ηεο Α’ζκηα ρνιηθήο Επηηξνπήο, 

ππεχζπλε γηα ηα παξαπάλσ νξίδεηαη ε θ. Ρειάθε, ελψ ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ 

ρψξνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ απφ ηνλ ρξήζηε, νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ 

Δεκνηηθνχ ρνιείνπ Καιινλήο θ. Καιηζνχλεο Θεφδσξνο. 

 Η παξαρψξεζε ηζρχεη κέρξη 21/06/2020. 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 



 

 

.                               Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι     Ο μ ό θ ω ν α 

 Σελ έγθξηζε παξαρώξεζεο αίζνπζαο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καιινλήο γηα ρξήζε σο 

ρώξνπ εθγύκλαζεο γπλαηθώλ κέρξη 21/06/2020 , κε ηηο  πξνϋπνζέζεηο πνπ αλέθεξε ε θ. 

νύρια ζηελ εηζήγεζή ηεο. 

 

 

                   Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 17/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


