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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 24/10/2011 ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ ΣΟΤ Δ.. ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΟΤ ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

ΔΗΜΟΤ ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΤΧΙΚΟΤ 

 

το Νζο Ψυχικό ςιμερα 24/10/2011 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 2.30μμ το Δ.. ςυνιλκε ςε 

ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα επί τθσ οδοφ Σερτςζτθ 51 ςτο Νζο Ψυχικό μετά τθν 

με αρ. πρωτ. 5 πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου. Τπιρξε νόμιμθ απαρτία, ςε ςφνολο 11 μελϊν 

παρευρζκθςαν ςτθ ςυνεδρίαςθ 10 μζλθ, οι κάτωκι : 

 

Παρόντεσ     Απόντεσ 

Βακιρτηι Σιτίκα     Εκπρόςωποσ μακθτικισ κοινότθτασ 

Κοφμπα – Κομνθνοφ Άννα    

Μαηαράκθσ Γεράςιμοσ-Αλζξανδροσ 

Χανακοφλασ Ακανάςιοσ 

Μπατηάκθ Μαρία 

Περλεπζσ Ιωάννθσ 

Φρφδα Μαρία 

Καρακϊςτα Μαργαρίτα 

Βαρδι-Μεντόγιαννθ Ιωάννα 

Χαλάσ Κωνςταντίνοσ 

 

Αρ. Απόφαςησ : 12/2011 

 

Θέμα : υηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ , ςχετικά με το αίτθμα τθσ Δθμοτικισ ομάδασ 

ελλθνικϊν παραδοςιακϊν χορϊν τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Φιλοκζθσ 

Η Πρόεδροσ ειςθγείται : θ κα Κατερίνα Πετρίτςθ-Μουράντ, Αντιδιμαρχοσ 

Δθμοτικισ Κοινότθτασ Φιλοκζθσ με ζγγραφό τθσ ηθτά να παραχωρθκεί θ αίκουςα 

εκδθλϊςεων του ΓΕΛ Φιλοκζθσ, για να πραγματοποιοφνται εκεί τα μακιματα ελλθνικϊν 

παραδοςιακϊν χορϊν από τθ δθμοτικι ομάδα προσ τουσ δθμότεσ τθσ κοινότθτασ Φιλοκζθσ. 

Ο Διευκυντισ του Λυκείου κοσ Ματηάκοσ Πζτροσ δζχεται να παραχωρθκεί ο χϊροσ, κάκε 

Σρίτθ  και Πζμπτθ και ϊρεσ 6.00 μμ – 10.00 μμ κακϊσ και άββατο ϊρεσ 2.00 μμ – 7.00 μμ. 

Προτείνω να παραχωρθκεί θ αίκουςα εκδθλϊςεων κάκε Σρίτθ  και Πζμπτθ και ϊρεσ 6.00 

μμ – 10.00 μμ κακϊσ και άββατο ϊρεσ 2.00 μμ – 7.00 μμ.  με τισ εξισ προχποκζςεισ : α) μθ 



παρεμπόδιςθ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου β) να εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια του ςχολείου, 

γ) αποκατάςταςθ ηθμιϊν ι δαπανϊν που κα γίνουν κατά τθ χριςθ των ςχολικϊν χϊρων δ) 

κακαριςμόσ των χϊρων που κα χρθςιμοποιθκοφν με τθν ευκφνθ και τθ φροντίδα του 

φορζα που κα εξυπθρετθκεί ε)ςεβαςμόσ του χϊρου του ςχολείου κατά τθ διεξαγωγι των 

εκδθλϊςεων. 

Σο Δ.. αποδεχόμενο τθν ειςιγθςθ τθσ Προζδρου, 

 

αποφαςίζει ομόφωνα 

 

Να παραχωρθκεί θ αίκουςα εκδθλϊςεων του ΓΕΛ Φιλοκζθσ ςτθ δθμοτικι ομάδα 

ελλθνικϊν παραδοςιακϊν χορϊν τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Φιλοκζθσ, κάκε Σρίτθ  και 

Πζμπτθ και ϊρεσ 6.00 μμ – 10.00 μμ κακϊσ και άββατο ϊρεσ 2.00 μμ – 7.00 μμ. , με τισ 

εξισ προχποκζςεισ : α) μθ παρεμπόδιςθ τθσ λειτουργίασ του ςχολείου β) να εξαςφαλιςτεί θ 

αςφάλεια του ςχολείου, γ) αποκατάςταςθ ηθμιϊν ι δαπανϊν που κα γίνουν κατά τθ χριςθ 

των ςχολικϊν χϊρων (και των χϊρων υγιεινισ) δ) κακαριςμόσ των χϊρων που κα 

χρθςιμοποιθκοφν με τθν ευκφνθ και τθ φροντίδα του φορζα που κα εξυπθρετθκεί ε) 

ςεβαςμόσ του χϊρου του ςχολείου κατά τθ διεξαγωγι των εκδθλϊςεων. 

 

 
Η απόφαςθ αυτι πιρε αρικμό  12/2011 

 

Κατόπιν των ανωτζρω ςυντάχτθκε το παρόν πρακτικό και υπογράφθκε από τθν Πρόεδρο 

και τα μζλθ του Δ.. 

 

 

  ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

 

     ΣΙΣΙΚΑ ΒΑΚΙΡΣΖΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


