
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      
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  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 5
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  25
ης

  Μαϊοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Διαηύπωζη γνώμης για λειηοσργία παραρηήμαηος Νηπιαγωγείοσ 

Μαραθοκάμποσ. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

  Mατνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ώξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, ύζηεξα από 

ηελ 5352/20-05-2022 πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

όζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29-04-

2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 2369/14-05-2022). 

Πξηλ από ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε από ηελ πξόεδξν, όηη ππήξρε ε 

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (15) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

5.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

6.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

7.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

9.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

10.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

11.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

13.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

14.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

15.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

7.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

10.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

11.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

12.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 19:31΄κ.κ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λόκηκα θαη νη Πξόεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεώξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξόεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηώηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξώλε 

Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 5ον: Διαηύπωζη γνώμης για λειηοσργία παραρηήμαηος Νηπιαγωγείοσ 

Μαραθοκάμποσ. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (5
ν
)  πέκπην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ θ.Αγγειηθή Γαιαλνύ - 

Αλαγλώζηνπ  θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

ύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζκ. πξση. 2921/09-05-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Α΄/ζκηαο  

Δθπ/ζεο άκνπ  θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ 

ιεηηνπξγία  ηνπ παξαξηήκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ Μαξαζνθάκπνπ. 

Λακβάλνληαο ππόςε  

1. Σηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα θνίηεζε δύν (2) λεπίσλ ζηελ θνηλόηεηα 

Καιιηζέαο άκνπ  

2. Σν γεγνλόο όηη δελ ππάξρεη ηδξπκέλν λεπηαγσγείν ζηελ πεξηνρή  απηή 
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3. Σηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο Καιιηζέαο ιόγσ κεγάιεο ρηιηνκεηξηθήο 

απόζηαζεο από ηε πιεζηέζηεξε θνηλόηεηα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί λεπηαγσγείν 

4. Σν γεγνλόο όηη είλαη πνιύ δύζθνιε ε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ 

5. Σε βνύιεζε ησλ γνλέσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ θνξέσλ ηεο 

Κνηλόηεηαο Καιιηζέαο 

6. Σελ ππ΄αξηζκ. Φ.6/45072/Γ1/18-04-2022  εγθύθιην ηνπ ΤΠ.ΠΑΙ.Θ. κε ζέκα : 

«Δλέξγεηεο πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ησλ Νεπηαγσγείσλ 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2022-2023 – Πξνγξακκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο Οινήκεξνπ 

Πξνγξάκκαηνο». 

Δηζεγνύκαζηε ηε ιεηηνπξγία παξαξηήκαηνο λεπηαγσγείνπ Μαξαζνθάκπνπ ζην 

δηδαθηήξην ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καιιηζέαο ζε δηαζέζηκε αίζνπζα δηδαζθαιίαο . 

Δηδηθόηεξα θξίλνπκε όηη είλαη αλαγθαία ε ιεηηνπξγία  παξαξηήκαηνο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ Μαξαζνθάκπνπ ζηελ κοινόηηηα ηης Καλλιθέας άμοσ γηα ηελ 

θάιπςε ζρεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ.  

Παξαθαινύκε ην Γήκν Γπηηθήο άκνπ γηα ηελ Γλσκνδόηεζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ  αλάιεςε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ζε όηη αθνξά 

(ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαζώο θαη δαπάλεο ζπληήξεζεο). 

 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνύιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππόςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ θ.Αγγειηθήο Γαιαλνύ – 

Αλαγλώζηνπ. 

2. Σν ππ΄ αξηζ. 2921 από 09-05-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο άκνπ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

1.- Δθθξάδεη ηελ ζύκθσλε γλώκε  γηα ηελ ιεηηνπξγία  παξαξηήκαηνο ηνπ  

Νεπηαγσγείνπ Μαξαζνθάκπνπ   ζηελ Καιιηζέα άκνπ. 

2.- ρεηηθέο βεβαηώζεηο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο,  ζα εθδνζνύλ από 

ηελ ρνιηθή επηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ. 
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Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  22:37΄ . 

 

  Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  40/25-05-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   25  Μαϊοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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