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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 1-10-2020.
Πράξη 121η
Ιθάκη, σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 5324/25-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ.
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας.
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 11 :
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης < Αίτημα του
Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Καράτε περιοχής Πάργας» να του παραχωρηθεί
η χρήση Δημοτικής Αίθουσας στο χώρο του Παιδικού Σταθμού στο Βαθύ, για την εκπλήρωση του
σκοπού του. > και αφού το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας
ως κατεπείγοντος, δίνει τον λόγο στον Δήμαρχο που αναφέρεται στην αρ. πρωτ. 5345/28-9-2020 αίτηση
του ανωτέρω Σωματείου, μέσω του Προέδρου του Αχιλλέα Τσάτσου, με την οποία ζητά την παραχώρηση
της χρήσης της Δημοτικής Αίθουσας στο χώρο του Παιδικού Σταθμού στο Βαθύ για την παράδοση των
μαθημάτων του, η οποία και είναι κατάλληλα διαμορφωμένη, λόγω μη δυνατότητας εύρεσης χώρου για την
φετινή σχολική χρονιά.
Στην αίτηση αναφέρεται ότι η χρήση του χώρου θα γίνεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη τις απογευματινές
ώρες.
Συνημμένο στο ανωτέρω αίτημα είναι και το από 27-8-2020 κατατεθειμένο Καταστατικό του Σωματείου
στο Πρωτοδικείο Πρεβέζης με Α.Μ. 542.
Ο επικεφαλής Σύμβουλος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ Επ. Μαυροκέφαλος, δήλωσε ότι δεν
έχει αντίρρηση αρκεί να τηρηθούν τα μέτρα σχετικά με τον covid-19, και να γίνεται απολύμανση και
καθαριότητα.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω αίτηση του Σωματείου με την επωνυμία
«Αθλητικός Σύλλογος Καράτε περιοχής Πάργας» να του παραχωρηθεί η χρήση Δημοτικής Αίθουσας στο
χώρο του Παιδικού Σταθμού στο Βαθύ, για την εκπλήρωση του σκοπού του και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά :
Αποφασίζει ομόφωνα
Την παραχώρηση της χρήσης (άνευ ανταλλάγματος) στο Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός
Σύλλογος Καράτε περιοχής Πάργας» της Δημοτικής Αίθουσας στο χώρο του Παιδικού Σταθμού στο Βαθύ
για την παράδοση των μαθημάτων του, υπό τον όρο να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την
πρόληψη διάδοσης του covid-19, καθώς και η καθαριότητα και απολύμανση του χώρου.
Η χρήση του χώρου θα γίνεται κάθε Τρίτη και Τετάρτη τις απογευματινές ώρες.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

