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ΘΕΜΑ

Εισήγηση για βράβευση μαθητών που εισήχθησαν στα ανώτερα και ανώτατα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας καθώς και των αθλητών που διακρίθηκαν στο

παγκόσμιο πρωτάθλημα TAΕΚWONDO της Βουλγαρίας, κατοίκων κοινότητας

Βασιλικών και Λακκιάς

Στα  Βασιλικά,  σήμερα  την  30-10-2019  ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 18:00  στο  γραφείο  της

Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών, συνήλθε το κοινοτικό συμβούλιο Βασιλικών σε τακτική

συνεδρίαση  ύστερα  από  την  υπ΄αριθμ.44051/23-10-2019  έγγραφή  πρόσκληση  του

Προέδρου,  η  οποία  ανακοινώθηκε  και  επιδόθηκε  εις  ένα  έκαστον  των  συμβούλων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.89 Ν.4555/18.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία,  γιατί  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών

βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                    ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Καρακώττας Αστέριος

2.Ιωαννίδης Νικόλαος               Κανείς

3.Μουστάκας Γεώργιος

4.Γιαννιού Όλγα

5.Καραμανώλη Αργυρή

6.Σαλαγκούδη Ανδρονίκη

7.Βουλγαρούδης Γεώργιος

    

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ελευθερία-Τριανταφυλλιά  Κυρκούδη,

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε  την  έναρξη της  συνεδρίασης  και  εισηγούμενος το  5ο

θέμα της ημερήσιας διατάξεως είπε πρότεινε τη διοργάνωση ειδικής τελετής για τη

βράβευση  μαθητών  που  εισήχθησαν  στα  ανώτερα  και  ανώτατα  εκπαιδευτικά

ιδρύματα  της  χώρας  καθώς  και  των  αθλητών  που  διακρίθηκαν  στο  παγκόσμιο

πρωτάθλημα  TAΕΚWONDO της  Βουλγαρίας,  κατοίκων  κοινότητας  Βασιλικών  και

Λακκιάς στο κοινοτικό κατάστημα Βασιλικών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Συνεχίζοντας  ο  Πρόεδρος  είπε  πως  αν  και  τα  τελευταία  χρόνια

διοργανώνεται  ανάλογη  τελετή  σε  επίπεδο  Δήμου,  ο  ίδιος  θα  ήθελε  να

πραγματοποιηθεί  η τελετή και σε τοπικό επίπεδο, με σκοπό να αναγνωριστεί και να

τιμηθεί τόσο ο κόπος των μαθητών και των καθηγητών τους αλλά και των γονιών οι

οποίοι συμπαραστέκονται να εμψυχώνουν τα παιδιά τους με οποιοδήποτε κόστος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.



Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την

εισήγηση του Προέδρου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Την διοργάνωση ειδικής τελετής για τη βράβευση μαθητών που εισήχθησαν

στα  ανώτερα  και  ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της  χώρας  καθώς  και  των

αθλητών  που  διακρίθηκαν  στο  παγκόσμιο  πρωτάθλημα  TAΕΚWONDO της

Βουλγαρίας, κατοίκων κοινότητας Βασιλικών και Λακκιάς στο κοινοτικό κατάστημα

Βασιλικών.

Οι  σύμβουλοι  κ.κ.Ιωαννίδης  Νικόλαος  και  Βουγλαρούδης  Γεώργιος

πρότειναν, αντιστοίχως, την ένταξη της τελετής βράβευσης σε συνδυασμό με τον

προγραμματισμό και κάποιας άλλης γιορτής και να μην συμπέσει χρονικά με την

τελετή που διοργανώνεται σε επίπεδο Δήμου. 

Η  σύμβουλος  κ.Σαλαγκούδη  Ανδρονίκη  πρότεινε  εκτός  της  τελετής  να

διατεθεί και ένα χρηματικό ποσό που θα καλύψει τις ανάγκες των σχολείων άλλα

και του αθλητικού συλλόγου MARS.

Η σύμβουλος κα Γιαννιού Όλγα καταψηφίζει την πρόταση του Προέδρου με

την αιτιολογία ότι γίνεται ανάλογη γιορτή που διοργανώνεται από τον Δήμο Θέρμης

και  δεν  υφίσταται  λόγος  επανάληψης  μιας  τέτοιας  εκδήλωσης  και  πως  είναι

προτιμότερο να δοθεί  χρηματικό έπαθλο στα σχολεία  της  κοινότητας Βασιλικών

αλλά και στον αθλητικό σύλλογο MARS για την κάλυψη αναγκών τους.

  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2019

Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικών

        ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΤΤΑΣ

       


