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ΘΕΜΑ
Τοποθέτηση κλιματιστικού μηχανήματος στην
αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου
Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς
Στη Περιστερά , στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την 16η του μηνός Απριλίου
του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς σε
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:11548/οικ/30-3-2018 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου
του , η οποία επιδόθηκε σε κάθε Τοπικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του
Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 87/7-6-2010) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής
Κοινότητας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ.Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι
σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
3. ΝΤΙΣΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παραβρέθηκε η ορισθείσα Δημοτική υπάλληλος του
Δήμου Θέρμης , Σαραφιανού Ειρήνη.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών, αφού σε σύνολο τριών(3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία(3)
μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης

έθεσε στα μέλη του Συμβουλίου το υπ. αρ. Πρωτ. 13013/13-4-2018 έγγραφο του Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Περιστεράς, σύμφωνα με το οποίο ο
ανωτέρω Σύλλογος αιτείται τη αγορά και τοποθέτηση ενός κλιματιστικού μηχανήματος για την κάλυψη
θέρμανσης του χώρου της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου.Η αναφερόμενη αίθουσα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τους δασκάλους και μαθητές για το μάθημα της θεατρολογίας, τις πρόβες σχολικών
εορτών, ομιλιών και πάσης φύσεως σχολικών εορτών-εκδηλώσεων.Επίσης διαθέτει ηλεκτρονικό
υπολογιστή, αυτόματο πανί προβολής, βιντεοπροβολέα, εξέδρα μικροφωνική εγκατάσταση και
καθίσματα.Στον χώρο αυτό υπάρχει εγκατάσταση για θέρμανση με χρήση πετρελαίου , όμως για να
θερμανθεί κατάλληλα για παιδιά πρέπει να λειτουργήσει πολλές ώρες , γεγονός που καθιστά μεγάλο το
κόστος επιβάρυνσης του Δήμου.Ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με γνώμονα τη
χρήση υπαρχουσών αιθουσών για πολιτιστικές δραστηριότητες μαθητών και με τη μικρότερη οικονομική
επιβάρυνση του Δήμου προτείνει την αγορά και τοποθέτηση κατάλληλου κλιματιστικού μηχανήματος στην
αίθουσα εκδηλώσεων του δημοτικού σχολείου-νηπιαγωγείου Περιστεράς.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά .
Τα μέλη μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ψηφίζουν ως εξής:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

προτείνουν την αγορά και τοποθέτηση κατάλληλου κλιματιστικού μηχανήματος στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημοτικού σχολείου-Νηπιαγωγείου Περιστεράς.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2018.
Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

