
       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      
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  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 7
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  22
ης

  Θοσνίοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παρατώρηζη αιθοσζών ηοσ Δήμοσ Δσηικής άμοσ για ηις διδακηικές 

ανάγκες ηης τολής Θεηικών Επιζηημών και ηης Πολσηετνικής τολής 

ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ για ηο ακαδημαϊκό έηος 2022 – 2023. 

 

 

ην Καξιόβαζη, ζήκεξα ηελ 22
ελ

  Ινπλίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ώξα 19:30΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

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

ηελ 6740/17-06-2022 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 ηελ ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.34692  ΚΤΑ 

(ΦΔΚ Β΄ 3004/14-06-2022). 

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

λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ (27) ζπκβνύισλ  ήηαλ παξόληεο (21) 

ζύκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

8.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

9.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

10.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

11.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

12.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

14.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

16.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

17.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

18.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

19.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

20.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
2.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

3.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

4.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

5.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

 

6.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 5
νπ

 ζέκαηνο θαη ώξα 21:35΄κ.κ απνρώξεζε 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 θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λέθαο θ.Μαζηόο Κσλ/λνο, 

ν πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Πιαηάλνπ θ.Κσζηάθεο Γεώξγηνο θαη ν  πξόεδξνο ηεο 

Κνηλόηεηαο Αγίσλ Θενδώξσλ  θ.Παπαθσλζηαληίλνπ  Κπξηάθνο.  

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.Κνληνξνύδαο Ισάλλεο θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ 

θ.Παηξώλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 7ον: Παρατώρηζη αιθοσζών ηοσ Δήμοσ Δσηικής άμοσ για ηις 

διδακηικές ανάγκες ηης τολής Θεηικών Επιζηημών και ηης 

Πολσηετνικής τολής ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αιγαίοσ για ηο ακαδημαϊκό 

έηος 2022 – 2023. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ   θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην (7
ν
) έβδνκν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηάηαμεο,  έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Ισάλλα Παηξώλε 

θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
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Με ην Α.Π.13544/10/06/2022 έγγξαθν,  ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δεηά ηελ 

παξαρώξεζε αηζνπζώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δηδαθηηθώλ αλαγθώλ ηεο ρνιήο 

Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2022-2023. 

Σν αίηεκα ππνβάιιεηαη δεδνκέλνπ όηη ε ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ζην 

Καξιόβαζη δελ δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό αηζνπζώλ κεγάιεο 

ρσξεηηθόηεηαο θαζώο θαη ιόγσ  ηνπ   όηη  νη  λέεο  εγγξαθέο  θνηηεηώλ  

πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο από πέξπζη.  

Δηδηθόηεξα ην Παλεπηζηήκην δεηά ηελ παξαρώξεζε : 

 Σεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

θαζεκεξηλά,  

από 09.00 έσο 21.00. 

 Σεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ Καξινβάζνπ, 

θαζεκεξηλά, από 15.00 έσο 21.00. 

 

Δπίζεο ε Πεξηθεξεηαθή   Γηεύζπλζε άκνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, δεζκεύεηαη 

λα αλαιάβεη  : 

 Σνλ θαζαξηζκό θαη θύιαμε ησλ αηζνπζώλ θαηά ηηο ώξεο ηεο ηδίαο ρξήζεο. 

 Σελ ζέξκαλζε θαη ηελ επηδηόξζσζε θζνξώλ από ηελ ρξήζε ησλ  

αηζνπζώλ 

Δηζεγνύκαη   ζην   ώκα   λα   γίλεη   απνδεθηό   ην   αίηεκα   ηεο   ρνιήο   Θεηηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  

 

1. Σελ παξαρώξεζε ρξήζεο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2022-2023. 

Σεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 

θαζεκεξηλά,  

από 09.00 έσο θαη ηελ 20:00. 

2. Η παξαρώξεζε ηεο  αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Καξινβάζνπ, θαζεκεξηλά, από 15.00 έσο 21.00,  ζα παξαρσξεζεί ζύκθσλα  

κε όζα πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ελ ελεξγεία ζρνιηθώλ κνλάδσλ.. 

 

 Με ηνπο  όξνπο  όηη ε Πεξηθεξεηαθή   Γηεύζπλζε άκνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 

δεζκεύεηαη λα αλαιάβεη  : 

 Σνλ θαζαξηζκό θαη θύιαμε ησλ αηζνπζώλ θαηά ηηο ώξεο πνπ απηέο  

ζα ρξεζηκνπνηνύληαη από ην Παλεπηζηήκην. 

 Σελ ζέξκαλζε ησλ αηζνπζώλ ζύκθσλα κε ηηο ώξεο ρξήζεο. 

 Σελ επηδηόξζσζε θζνξώλ από ηελ ρξήζε ησλ  αηζνπζώλ.  

 

Γηα ηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Καξινβάζνπ, ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ λα θαηαζέζεη  ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα - λα ρνξεγεζεί ε 

αίζνπζα κέρξη, εθόζνλ θαιύπηεηαη ην σξάξην απηό, κέρξη ηηο 8 ην βξάδπ  θαη όρη  

κεηά ηελ 8
ε
 Βξαδηλή,   θαη λα κέλνπλ θελά πξνο ρξήζε θνξέσλ, ζπγθεληξώζεσλ, 

αιιά θαη ηδίσλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, γηα λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

πξνγξακκαηηζκνύ ζε βάζνο ρξόλνπ, δηαθόξσλ εθδειώζεσλ. 
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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 αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ. 

2. Σν ππ΄ αξηζ. 13544 από 10-06-2022 έγγξαθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

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

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.4940/2022 (ΦΔΚ 112
Α
΄) 

5. Σελ  ππ΄ αξηζ. 39167/02-06-2022 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, κε 21 ςήθνπο ππέξ, ζε ζύλνιν 21 

ςεθηζάλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Σελ παξαρώξεζε ρξήζεο γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2022 – 2023. 

Σεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο 

θαζεκεξηλά, από 09:00 έσο θαη ηελ 20:00. 

2. Η παξαρώξεζε ηεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

Καξινβάζνπ, θαζεκεξηλά, από 15:00 έσο 21:00, ζα παξαρσξεζεί ζύκθσλα 

κε όζα πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ελ ελεξγεία ζρνιηθώλ κνλάδσλ. 

Με ηνπο όξνπο όηη  ε Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε άκνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, δεζκεύεηαη λα αλαιάβεη:     

 Σνλ θαζαξηζκό θαη θύιαμε ησλ αηζνπζώλ θαηά ηηο ώξεο  πνπ απηέο ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη από ην Παλεπηζηήκην. 

 Σελ ζέξκαλζε   ησλ αηζνπζώλ ζύκθσλα κε ηηο ώξεο ρξήζεο . 

 Σελ επηδηόξζσζε θζνξώλ από ηελ ρξήζε ησλ αηζνπζώλ. 

Γηα ηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Καξινβάζνπ, 

ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ λα θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα – λα ρνξεγεζεί ε 

αίζνπζα κέρξη, εθόζνλ θαιύπηεηαη ην σξάξην απηό, κέρξη ηηο 8 ην βξάδπ θαη όρη κεηά 

ηελ 8
ε
 βξαδηλή, θαη λα κέλνπλ θελά πξνο ρξήζε θνξέσλ, ζπγθεληξώζεσλ, αιιά θαη 

ηδίσλ σλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, γηα λα ππάξρεη  δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ζε 

βάζνο ρξόλνπ, δηαθόξσλ εθδειώζεσλ. 

 

Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη αθνύ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επόκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:17΄ . 
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 Η   απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό  52/22-06-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.       

 

    

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   22  Θοσνίοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
                                                                          

ΑΔΑ: ΨΟΑΔ46ΜΦΟ8-ΧΚΦ



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΟΑΔ46ΜΦΟ8-ΧΚΦ


		2022-06-27T08:34:05+0300
	Athens




