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               Απόσπασμα 

από το πρακτικό της συνεδρίασης  

               02/07/2020 

 

Αριθμ. Απόφασης:  013/2020     

 

Αριθμ. Πρακτικού: 7/2020 

1ο ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης για την 

παραχώρηση χώρου στο 3ο Δημοτικό 

Διαπολιτισμικό Σχολείο Μενεμένης 

για την λειτουργία  ΚΔΑΠ του ΚΠΑ 

ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, από  το πέρας 

της σχολικής χρονιάς έως 

31/08/2021. 

Σήμερα 02/07/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση  

το Συμβούλιο της Κοινότητας Μενεμένης,  στην αίθουσα Συνεδριάσεων της  Κοινότητας, 

(πρώην κινηματογράφος ΑΣΤΡΟΝ), μετά από την 11448/02-07-2020   έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88,  του 

Ν. 3852/10. 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  απαρτία,   κατά τις διατάξεις  του άρθρου 89 του    Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), αφού σε σύνολο ένδεκα (11) μελών ήταν:        

 

 

 

 

(Οι οποίοι δεν  παρουσιάστηκαν αν και 

προσκλήθηκαν νόμιμα ) 

        

 

 

Η Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της  απαρτίας,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σπανού Κωνσταντία  κλάδου ΤΕ 

Διοικητικού- Οικονομικού.  

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε ότι η συνεδρίαση 

γίνεται εκτάκτως λόγω του χρονικού περιορισμού για την χρήση του χώρου η οποία 

 Παρόντες: 

1. Παληκαρίδου Αναστασία 

2. Αντάρης Αθανάσιος 

3 Νικολαϊδης Κωνσταντίνος 

4 Βεργής Νικόλαος 

5 Ασλανίδης Δημήτριος 

6 Καραφυλλίδης Στέφανος 

7 Μύθυμης Ευάγγελος   

8 Δημέλη Φωτεινούλα 

 Απόντες: 

1.       Λαγογιάννη Χρυσάνθη                          

2.        Σαγκούρης Κωνσταντίνος 

3.        Τσιτσιρούδη Ελένη 



ξεκινά από την διακοπή των σχολικών μαθημάτων και  λήγει την 31/08/2020  και έθεσε 

υπόψη του Συμβουλίου ότι: 

Θέτουμε υπόψη σας, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Δημάρχου Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης  ο οποίος  ενδιαφέρεται σταθερά και έμπρακτα για τα παιδιά του Κέντρου 

Προστασίας Ανηλίκων «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»,  

Σύμφωνα με το άρθρο  84 του Ν. 3852/2010 : 

«Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: 
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, 
περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας. 

Το Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων «ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ζητά με την από 25/06/2020  
αίτησή του (Α.Π. 11126/26-07-2020) την παραχώρηση τμήματος του 2ου ορόφου στο 3ο 
Δημοτικό Διαπολιτισμικό Σχολείο Μενεμένης και συγκεκριμένα 5 αίθουσες του 2ου 
ορόφου (τις 3 αίθουσες που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του 2ου ορόφου, την αίθουσα 
ξένων γλωσσών και τη γραμματεία στο νότιο τμήμα του 2ου ορόφου), καθώς επίσης WC 
στον 1ο όροφο και στο ισόγειο για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ του ΚΠΑ "ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ", το οποίο στόχο έχει να απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά της τοπικής και 
της ευρύτερης περιοχής υιοθετώντας καινοτόμες εφαρμογές στο πλαίσιο των after 
school clubs με έμφαση στη STE(A)M EDUCATION, που θα συμβάλουν στη δραστική 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συγκείμενου του Δενδροποτάμου, σε χρόνους πέραν του 

διδακτικού ωραρίου, συγκεκριμένα στο διάστημα 16.00 - 22.00.  Η παραχώρηση των 
χώρων θα ξεκινήσει με το πέρας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (2019-2020) και θα 
τελειώσει στις 31/8/2021.  

Εισηγούμαστε για την δωρεάν παραχώρηση των με αριθμό 26,31,34,35,36 αιθουσών 
του 3ου Δημοτικού Διαπολιτισμικού Σχολείου Μενεμένης καθώς επίσης WC στον 1ο 
όροφο και στο ισόγειο για τις δράσεις του ΚΔΑΠ του ΚΠΑ "ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ".  

Η απόφαση του συμβουλίου της  Κοινότητας  θα αποσταλεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

την έκδοση της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α.  ΟΜΟΦΩΝΑ, αποδεχόμενο πλήρως την εισήγηση και   γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για  την  

παραχώρηση χώρου στο 3ο Δημοτικό Διαπολιτισμικό Σχολείο Μενεμένης και 
συγκεκριμένα των με αριθμό 26,31,34,35,36 αιθουσών του 3ου Δημοτικού 
Διαπολιτισμικού Σχολείου Μενεμένης καθώς επίσης WC στον 1ο όροφο και στο ισόγειο 
για τις Δράσεις του ΚΔΑΠ του ΚΠΑ "ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", από το πέρας της σχολικής 
χρονιάς  έως 31/08/2021. 
Β. Αποστέλλει την απόφαση του συμβουλίου της  Κοινότητας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την έκδοση της τελικής προβλεπόμενης σχετικής απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 013/2020    
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασμα,  Μενεμένη, 02-07-2020                    

                          

 

        Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας                          

                         

                Παληκαρίδου Αναστασία 


