ΑΔΑ: ΨΒΚΩΩΞΖ-ΟΟΙ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 77/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, υπό την προεδρία του κ.
Χατζηκυριακίδη Σαράντη, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 6924/19-06-2020 πρόσκληση του, η οποία γνωστοποιήθηκε
σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στο Δήμαρχο, στους Προέδρους των Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και με τις διατάξεις των
άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006). Τα πρακτικά της παρούσας Συνεδρίασης τήρησε η τακτική
υπάλληλος Ζιαμπάρη Αικατερίνη, που ορίστηκε ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αθανασιάδης Θεόδωρος και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία
δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
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ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ (Πρόεδρος)
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΣΥΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αντιδήμαρχος )
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ (Αντιδήμαρχος)
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Επικεφαλής Μείζονος
Αντιπολίτευσης)
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ (Επικεφαλής
Ελάσσονος Αντιπολίτευσης – Γραμματέας Δ.Σ.)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
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ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ
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ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)

ΑΠΟΝΤΕΣ - ΚΑΝΕΙΣ

1

ΑΔΑ: ΨΒΚΩΩΞΖ-ΟΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 77/2020
Θέμα: Έγκριση παραχώρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, στον
Πολιτιστικό – Γυμναστικό Σύλλογο Πετρουσέων, για την διοργάνωση ερασιτεχνικού πρωταθλήματος
καλαθοσφαίρισης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2Ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την υπ΄αριθμ. 8/2020
απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας η οποία αναφέρει τα εξής:
«Ο κος πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής
τα εξής:
Ο Πολιτιστικός-Γυμναστικός Σύλλογος Πετρουσέων ζητά με έγγραφο του την παραχώρηση του αύλειου
χώρου και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας για την διεξαγωγή του 35 ο
ερασιτεχνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης, από 01-07-2020 και μέχρι την λήξη της διοργάνωσης.
Η Σχολική Επιτροπή συνηγορεί θετικά στην παραχώρηση των χώρων του σχολείου.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες
διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου και των αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας στον Πολιτιστικό Γυμναστικό Σύλλογο Πετρουσέων
για την διεξαγωγή του 35ο ερασιτεχνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης, από 01-07-2020 και μέχρι
την λήξη της διοργάνωσης, καθώς και τους χώρους υγιεινής που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των
αθλητών αλλά και των θεατών.
Επιτρέπουμε επίσης την χρησιμοποίηση της διαδικτυακής σύνδεσης του σχολείου καθώς και την
χρησιμοποίηση του διαδρόμου του σχολείου, ως αποθηκευτικού χώρου για τα αναλώσιμα υλικά της
διοργάνωσης, του οποίου υπεύθυνος χρήσης θα είναι ο κ. Πουρνάρκας Κωνσταντίνος.
Σε περίπτωση μη άρσης των περιορισμών λόγω του κορωνοϊού δεν θα πραγματοποιηθεί η ανωτέρω
διοργάνωση.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του
την υπ΄ αριθμ. 8/2020 απόφαση της ΔΕΠ, την υπ΄ αριθμ. 11/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.
4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του αύλειου χώρου και των αθλητικών εγκαταστάσεων του
Δημοτικού Σχολείου Πετρούσας, στον Πολιτιστικό – Γυμναστικό Σύλλογο Πετρουσέων, για την
διοργάνωση ερασιτεχνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης από 01-07-2020 και μέχρι την λήξη της
διοργάνωσης, καθώς και τους χώρους υγιεινής που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των αθλητών
αλλά και των θεατών.
Σε περίπτωση μη άρσης των περιορισμών λόγω του κορωνοϊού δεν θα πραγματοποιηθεί η
ανωτέρω διοργάνωση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασιάδης Θεόδωρος
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