
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 02εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.006/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέαο δνκήο ΘΓΑΠ ζε αίζνπζεο ζρνιείνπ 

Καπξνζάιαζζαο πνπ ζα παξαρσξεζνύλ δσξεάλ ζηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 
Βηζαιηίαο. 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 21ε-Ηαλνπαξίνπ-2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.183/10-01-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ πέληε (5) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 
 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΥΟ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο Π ξν ε δ ξε ύ σλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  η ν  5 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  
δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  

Η Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ηελ αξηζκ.1/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα 
«Έγκριζη ίδρσζης και λειηοσργίας νέας δομής Κ.Γ.Α.Π. ζε τώρο ποσ θα παρατωρηθεί δωρεάν ζηην Κοινωθελή 
Δπιτείρηζη Γήμοσ Βιζαληίας. Υποβολή αιηήμαηος ζηο Γήμο Βιζαληίας για ηην παρατώρηζη αιθοσζών ζηο 

Γημοηικό Στολείο Μασροθάλαζζας για ηη λειηοσργία ηοσ Κ.Γ.Α.Π.» απνθάζηζε ηα παξαθάησ: 
1. Δγθξίλνπλ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λέαο δνκήο Κ.Γ.Α.Π. ζηελ  θνηλόηεηα Μαπξνζάιαζζαο. 
2. Δγθξίλνπλ ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηηο αξκόδηεο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο πξνθεηκέλνπ 

λα παξαρσξεζνύλ αίζνπζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μαπξνζάιαζζαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
Κ.Γ.Α.Π. 

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο εξξώλ κε ην 
αξηζκ.πξση.Φ.3.1/134/14-Ιαλνπαξίνπ-2020 ζπλαηλεί ζηελ παξαρώξεζε αηζνπζώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 
ρνιείνπ Μαπξνζάιαζζαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π.  

Η παξαρώξεζε αθνξά ηξεηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ ησλ νπνίσλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζα 
θαιύπηνληαη από ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο.  

Με ηελ απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα εγθξίλνπκε ηελ παξαρώξεζε ησλ ηξηώλ αηζνπζώλ 
ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Μαπξνζάιαζζαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π. 

Ο Αγγειάθεο Υξήζηνο δηαθσλεί κε ηελ παξαρώξεζε ησλ αηζνπζώλ έρνληαο επηθπιάμεηο θαη 
ζπκκεξηδόκελνο θαη ηηο απόςεηο ηεο δηεπζύληξηαο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Μαπξνζάιαζζαο.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηελ αξηζκ.1/2020 απόθαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο κε ζέκα «Έγθξηζε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο λέαο δνκήο 

Κ.Γ.Α.Π. ζε ρώξν πνπ ζα παξαρσξεζεί δσξεάλ ζηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ 

Βηζαιηίαο. Τπνβνιή αηηήκαηνο ζην Γήκν Βηζαιηίαο γηα ηελ παξαρώξεζε αηζνπζώλ ζην 

Γεκνηηθό ρνιείν Μαπξνζάιαζζαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π.» 

Δγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε ηξηώλ αηζνπζώλ ηνπ ζρνιείνπ ησλ νπνίσλ ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ζα θαιύπηνληαη από ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Βηζαιηίαο.  

Η Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο εξξώλ κε ην αξηζκ. 

πξση.Φ.3.1/134/14-Ιαλνπαξίνπ-2020 ζπλαηλεί ζηελ παξαρώξεζε αηζνπζώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ Μαπξνζάιαζζαο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Κ.Γ.Α.Π.  

  

ΑΔΑ: Ψ3Ψ1Ω9Β-Ν1Β



 

ηελ ιήςε ηεο παξνύζαο απόθαζεο δηαθσλεί ν Αγγειάθεο Υξήζηνο 

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 006/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: Ψ3Ψ1Ω9Β-Ν1Β
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