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                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  (Στις 2/8/2018 ως προς την παράγραφο 5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της  10ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  195/2018 
 
«Παραχώρηση σχολικών  χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις  3 Ιουλίου  2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 17:00, συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
10/28.06.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Χαραμή Αλεξάνδρα 
 2. Βουνελάκης Γεώργιος               Αντιδήμαρχος  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Αλειφέρη Παναγιώτα 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος   
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
 9. Κολλιάκος Ιωάννης   
10. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
11. Μαρούσης Χαράλαμπος   
12. 
13. 
14. 

Πετράκης Χρήστος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Τσαφατίνου Κατερίνα 

  

15. Χριστάκος Σταύρος                      
16. Μεϊμέτης Γεώργιος   
17. 
18. 
19. 
20. 

Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

21. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
22. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου,  Σταθάκη  Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας  Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων, Σκαρμούτσος  Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, 
Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο Παπαδάκης Πιερρής, του 
6ου θέματος η Δουμάνη Σοφία και του 8ου θέματος ο Κουλουβάκος Βασίλειος. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών.  
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   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Ιωάννη Κολλιάκο,  ο οποίος είπε τα εξής: 

Στην υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «- όσον αφορά την 
παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85». 

Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 διευκρινίζονται τα εξής: 
"α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την 

πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω 
εγκυκλίου. 

β) Παραχωρούνται συνήθως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στη Τοπική και 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης. 

Στην πρώτη περίπτωση ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση σχολικών 
χώρων, υποβάλλει σχετική αίτηση στη σχολική επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος 
εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος του προγράμματος). 

Η σχολική επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας και εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της, ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές 
εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π. υποβάλλονται από τον Διευθυντή του Σχολείου 
για έγκριση του Νομάρχη μέσω του αρμοδίου Προϊσταμένου . 

Όσον αφορά τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων , την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφόσον επιθυμούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα δημιουργικής 
απασχόλησης με δική τους ευθύνη (οικονομική στήριξη) υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Σχολική 
Επιτροπή με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, φάκελος με 
τους τίτλους σπουδών των διδασκόντων). 

Η σχολική επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις και υποβάλλει με εισήγηση της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει επάνω στα ακόλουθα σημεία: 

α) Αν το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

β) Αν το πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, παρεμβαίνει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της Πολιτείας. 

γ) Αν η ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης 
ανατίθεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.(αδιόριστο). 

δ) Σε περίπτωση που το πρόγραμμα στελεχώνεται με περισσότερα του ενός άτομα, αν 
όλα αυτά τα άτομα που προσλήφθηκαν, έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου τους). 

ε) Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης αντλούν το περιεχόμενο τους από: τις 
Εικαστικές Τέχνες, τη Μουσική, το Θεατρικό παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις 
προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία για την 
επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει να 
έχει την έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε 
μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν 
άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. 

Ο διευθυντής του σχολείου υποβάλει τον φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις 
της Σχολικής Επιτροπής, μέσω του αρμοδίου προϊσταμένου, στον οικείο Νομάρχη για έγκριση της 
παραχώρησης του σχολικού χώρου". 

Στην εγκύκλιο 36/09.10.2007 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή 
διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με 
εισήγησή της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να γνωμοδοτήσει 
μετά και μετά τη γνωμοδότηση του Σχολικού Συμβούλου, ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλλει 
το φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας, μέσω του 
αρμόδιου Προϊσταμένου, αρχικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και μετά στον οικείο Νομάρχη 
για έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου. 
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Όμως έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. Στ) της παρ.Ι του 
άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου 
περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή 
(αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/2010 τεύχος Α'). 

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου 
επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η  χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου,  για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η 
παραχώρηση ανακαλείται με όμοια  απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν 
εκλείψει. 

Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η 
χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η 
οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συμφέροντα. 

Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου δίνεται πλέον από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 επισημαίνεται ότι η προώθηση των 
σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων 
που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της 
δημοτικής επιτροπής παιδείας. Η μη λειτουργία όμως της δημοτικής επιτροπής για διάφορους 
λόγους δεν συνεπάγεται και την απόρριψη του αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο για 
την έγκριση όργανο με έγγραφο όπου θα αναφέρεται ο λόγος της παράλειψης της πρότασης της 
δημοτικής επιτροπής (π.χ. δεν συγκροτήθηκε, δεν συνέρχεται κ.λ.π.). 

Στην υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα 
εξής: 

«Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση ενδεικτικά είναι: 
α. Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου. 
β. Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών 

χώρων. 
γ. Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του 

φορέα που θα εξυπηρετηθεί. 
δ. Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.» 
Με την από 15/2/2018 αίτηση προς το Δήμο, ζητείται από τον Αθλητικό Όμιλο 

Μονεμβασίας «Κάστρο» η παραχώρηση του  γηπέδου μπάσκετ του Γυμνασίου-Λυκείου 
Μονεμβασιάς κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να πραγματοποιούνται οι εβδομαδιαίες 
προπονήσεις των παιδιών, για το υπόλοιπο του έτους 2018. 

Με την υπ’ αριθ. 08/19-06-2018 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ 
αριθ. 03/26-06-2018 απόφασή της. 

Με την από 24/04/2018 αίτηση, ζητείται από τη σχολή χορού «Συνέκφραση» η 
παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Γυμνασίου-Λυκείου Μονεμβασίας το  απόγευμα της 24ης 
Ιουνίου 2018 για πραγματοποίηση χορευτικής παράστασης καθώς και τα απογεύματα της 19ης 
και 22ας Ιουνίου για τις αντίστοιχες πρόβες. 

Με την υπ’ αριθ. 10/19-06-2018 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ 
αριθ. 04/26-06-2018 απόφασή της. 

Με την από 24/04/2018 αίτηση, ζητείται από το τη σχολή χορού «Danza Explosion» η 
παραχώρηση της αίθουσας θεάτρου Γυμνασίου Μολάων για τις 25 Ιουνίου 2018 ώστε να γίνουν 
οι πρόβες και για τις 27 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 για την παρουσίαση χορευτικής 
παράστασης. 

Με την υπ’ αριθ. 11/19-06-2018 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ 
αριθ. 05/26-06-2018 απόφασή της. 

Με την υπ’ αριθ. 327/14-5-2018 αίτηση, ζητείται από Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας η παραχώρηση 
του Υπαίθριου Αμφιθεάτρου του Λυκείου Μολάων και επικουρικά η αίθουσα θεάτρου «Χ. 
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Καρυτσιώτης» σε περίπτωση κακοκαιρίας, ώστε να πραγματοποιηθεί το 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ 
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας κατά το διάστημα 2 έως 14 Ιουλίου 2018. 

Με την υπ’ αριθ. 393/13-6-2018 αίτηση, ζητείται από Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας η παραχώρηση 
των προαύλιων χώρων των Γυμνασίων και Λυκείων Νεάπολης κατά τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο. Επίσης με το ίδιο έγγραφο ζητείται η παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου 
Γυμνασίου Μολάων για τη διοργάνωση σεμιναρίου σύγχρονου χορού κατά το διάστημα 23 έως 
και 27 Ιουλίου 2018. 

Με την υπ’ αριθ. 15/19-06-2018 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση των χώρων, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με 
την υπ’ αριθ. 06/26-06-2018 απόφασή της. 

Με την από 12/06/2018 αίτηση, ζητείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βατίκων η 
παραχώρηση μίας αίθουσα διδασκαλίας και ο προαύλιος χώρος του Γυμνασίου Νεάπολης ως 
εξής: 

 Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 από τις 18:00 έως τις 22:00 (πρόβες χορού). 
 Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 από τις 10:00 έως τις 22:00 (πρόβες χορού). 
 Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 από τις 16:00 έως τις 23:00 (χορευτική παράσταση). 

         Με την υπ’ αριθ. 18/19-06-2018 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ 
αριθ. 07/26-06-2018 απόφασή της. 

Με την από 17-11-2017 αίτηση, ζητείται από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο 
Παπαδιανίκων – Πλύτρας η παραχώρηση του  προαύλιου χώρου  και των τουαλετών του 
Γυμνασίου Παπαδιανίκων για τις 17 έως 19 Αυγούστου 2018 ώστε να πραγματοποιηθεί η 
Παραδοσιακή Γιορτή Σύκου στις 18 Αυγούστου 2018. Το διάστημα πριν και μετά τη γιορτή 
ζητείται για την προετοιμασία και τακτοποίηση/καθαριότητα του χώρου που αναλαμβάνει ο 
Σύλλογος. 

Με την υπ’ αριθ. 19/19-06-2018 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ 
αριθ. 08/26-06-2018 απόφασή της. 

Με την από 17-10-2017 αίτηση, ζητείται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου η παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού 
Σχολείου Κυπαρισσίου για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού από την κ. 
Πολυχρονίου Χριστίνα. Οι δραστηριότητες θα γίνονται  κάθε Τρίτη 5:30- 6:30 μ.μ  και Τετάρτη 
5:30-6:30μ.μ. 

Με την υπ’ αριθ. 25/2017 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ 
αριθ. 09/26-06-2018 απόφασή της. 

Με την από 17-10-2017 αίτηση, ζητείται από τον αρχιμανδρίτη  Γρηγόριο Βλαχάκη, 
εφημέριο  Κυπαρισσίου, η παραχώρηση της αίθουσα των εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου 
Κυπαρισσίου  με σκοπό την πραγματοποίηση των κατηχητικών μαθημάτων –νεανικών συνάξεων 
της ενορίας   ημέρα Σάββατο  και ώρα 11:00 π.μ για το τρέχον εκκλησιαστικό έτος 2017-2018. 

Με την υπ’ αριθ. 26/2017 απόφαση της, η  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης 
εισηγείται θετικά για την παραχώρηση, ομοίως και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ 
αριθ. 10/26-06-2018 απόφασή της. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις εισηγούμαστε τη λήψη 
σχετικής απόφασης.  
   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 

 Αποφασίζει ομόφωνα  
 Παραχωρεί τη δωρεάν χρήση των κατωτέρω σχολικών χώρων, για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 
εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ: 

1.   Το χώρο του γηπέδου μπάσκετ του Γυμνασίου-Λυκείου Μονεμβασίας στον Αθλητικό 
Όμιλο Μονεμβασίας «Κάστρο», για το υπόλοιπο διάστημα τρέχοντος έτους και κατά τις 
απογευματινές ώρες, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εβδομαδιαίες προπονήσεις 
των παιδιών.  
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2.   Τον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου Μονεμβασίας στη σχολή χορού 
«Συνέκφραση», το απόγευμα της  24ης Ιουνίου 2018 για την πραγματοποίηση 
χορευτικής παράστασης, καθώς και τα απογεύματα της 19ης και 22ας Ιουνίου για τις 
αντίστοιχες πρόβες. 

3.   Την  αίθουσα θεάτρου Γυμνασίου Μολάων στη σχολή χορού «Danza Explosion»,  στις 25 
Ιουνίου 2018, για να πραγματοποιηθούν οι πρόβες και στις 27 Ιουνίου για την 
παρουσίαση της χορευτικής παράστασης. 

4.   Το υπαίθριο Αμφιθέατρο του Λυκείου Μολάων και επικουρικά την αίθουσα θεάτρου «Χ. 
Καρυτσιώτης» σε περίπτωση  κακοκαιρίας,  στο  Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, για την 
πραγματοποίηση του 2ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου 
Μονεμβασίας κατά το διάστημα από 2 έως 14 Ιουλίου 2018. 

5.   Τους προαύλιους χώρους των Γυμνασίων και Λυκείων Νεάπολης στο Νομικό Πρόσωπο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου 
Μονεμβασίας,  κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο,  για την πραγματοποίηση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

6.   Το κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου Μολάων στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, για τη 
διοργάνωση σεμιναρίου σύγχρονου χορού για το διάστημα από 23 έως 27 Ιουλίου 2018. 

7.   Μία αίθουσα διδασκαλίας και τον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Νεάπολης στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Βατίκων, στις 2 Ιουλίου 2018 από τις 18:00 έως τις 22:00, στις 3 
Ιουλίου 2018 από τις 10:00 έως τις 22:00, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πρόβες 
χορού και στις 4 Ιουλίου  από τις 16:00 έως τις 23:00, για την πραγματοποίηση της 
χορευτικής  παράστασης. 

8.   Τον προαύλιο  χώρο  και  τις τουαλέτες  του Γυμνασίου Παπαδιανίκων στον Πολιτιστικό 
και Αθλητικό Σύλλογο Παπαδιανίκων – Πλύτρας, από 17 έως 19 Αυγούστου 2018, για την  
πραγματοποίηση της  παραδοσιακής  Γιορτής  Σύκου  στις 18 Αυγούστου. Το διάστημα 
πριν και μετά τη γιορτή ζητείται για την προετοιμασία και τακτοποίηση/καθαριότητα του 
χώρου. 

9.   Την  αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου στο Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου,  για την πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων θεατρικού παιχνιδιού, κάθε Τρίτη 5:30- 6:30 μ.μ.  και Τετάρτη 5:30-
6:30 μ.μ. 

10. Την  αίθουσα των εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου στον αρχιμανδρίτη  
Γρηγόριο Βλαχάκη εφημέριο Κυπαρισσίου, για την πραγματοποίηση των κατηχητικών 
μαθημάτων –νεανικών συνάξεων της ενορίας, κάθε Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. για το 
τρέχον εκκλησιαστικό έτος 2017-2018. 

 
 
    Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  195/2018. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                                  Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου κατερίνα 
Χριστάκος Σταύρος 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Κόκκορης Παναγιώτης    
Μεϊμέτης Γεώργιος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 

 

ΑΔΑ: Ψ75ΙΩΚ9-ΛΙ6


		2018-08-02T13:04:18+0300
	Athens




