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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/25 ΙΑΝ.2013
Από το πρακτικό 2 25-1-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2013

ημέρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 130/20- ΙΑΝ.2013 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στο Δήμαρχο, στους Δημ.
Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους
Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δικαιολογημένα απών)

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Απουσιάζει με άδεια)

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ψαρομμάτη Παναγιώτη να εισηγηθεί το
8ο

θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο οποίος είπε τα εξής:
Αριθ. Αποφ. 8/2013

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καθηγητές του Γυμνασίου Ελαφονήσου να
παράσχουν αφιλοκερδώς υπηρεσίες στους κατοίκους της Ελαφονήσου στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής τους ιδιότητας.
Συγκεκριμένα υπάρχει πρόταση για την διδασκαλία Γερμανικών που θα πραγματοποιηθεί
υπό την ευθύνη του Διευθυντή του Γυμνασίου Ελαφονήσου, κου Πέτρου Παπαβασιλείου με
εθελοντική εργασία του ιδίου, ο οποίος και ως διπλωματούχος καθηγητής της γερμανικής
γλώσσας πληροί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διδασκαλίας, και η συνολική
ενέργεια δεν έχει κανένα απολύτως κόστος για όσους την παρακολουθήσουν.
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Για την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης απαραίτητη είναι η διάθεση χώρου
κατάλληλου για την υλοποίηση των μαθημάτων.
Δεδομένου ότι στο Δήμο μας δεν υφίσταται πολιτιστικό κέντρο ή κάποιο άλλο
μέρος για την πραγματοποίηση των μαθημάτων προτείνουμε τη χρήση μίας αίθουσας του
Σχολείου Ελαφονήσου, ως χώρο διδασκαλίας τις απογευματινές ώρες που το σχολείο δεν
λειτουργεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010
“ 17. η αρμοδιότητα για τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την
πραγματοποήση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη σχολική
επιτροπή” ανήκει στον Δήμο.
Η πρόταση έχει τη σύμφωνη γνώμη της Σχολικής επιτροπής.
Ως εκ τούτου προτείνω την παροχή άδειας χρήσης αίθουσας του Σχολείου δύο (2) φορές
εβδομαδιαίως για δυο (2) ώρες, για την πραγματοποίηση μαθημάτων γερμανικής γλώσσας
στους ενδιαφερόμενους κατοίκους-δημότες της Ελαφονήσου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διάθεση αίθουσας του σχολείου Ελαφονήσου και τη χρήση της -δύο (2) φορές
εβδομαδιαίως για δυο (2) ώρες - ως αίθου σα διδασκαλίας για την εφαρμογή του
προγράμματος εκμάθησης γερμανικής γλώσσας τους δημότες – κατοίκους της
Ελαφονήσου και συγχαίρει την πρωτοβουλία του κ. Παπαβασιλείου Πέτρου.
Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 8/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το Πρακτικό 2/251-2013 που αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

