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------------------------Από το Πρακτικό Αριθμός 3/2019
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου
Αριθμός Απόφασης: 5/2019
Περίληψη
1. Πρόταση διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου του σχολικού συγκροτήματος
Πενταλόφου, όπως αυτό μας ζητήθηκε με την από 19-09-2019 αίτηση από τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου, Δημοτικού
Σχολείου Πενταλόφου.
Στο Πεντάλοφο και στο Κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας σήμερα την 21ην του
μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ.,
συνεδρίασε τακτικά το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πενταλόφου, του Δήμου
Ωραιοκάστρου, ύστερα από την αριθ. 13/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη, και δημοσιεύθηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7)
μελών βρέθηκαν παρόντες έξι (6).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
---------------1. Σπυρόπουλος Πάτροκλος, Πρόεδρος
2. Κατσαούνης Γεώργιος, μέλος
3. Τσιριπίδης Διονύσιος, μέλος
4. Λάζος Λέββας, μέλος
5. Στάθης Απόστολος, μέλος
6. Τερζής Χρήστος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
-------------1) Ατέσης Γεώργιος, μέλος

Στη
συνεδρίαση
ήταν
παρών
και
Γρηγορίου Χρήστος, για την τήρηση των πρακτικών.

ο

Δημοτικός Υπάλληλος

Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι:

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και του 2ου Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου, με σχετικό τους αίτημα που μας κατατέθηκε
γραπτώς στις 19-09-2019, μας ζητά να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του προαύλιου
χώρου του σχολικού συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, αιτείται να τοποθετηθεί
προστατευτικό στρώμα για τις κολώνες των μπασκετών και να γίνει ανακατασκευή των
βρυσών».
Και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε όσα είπε
ο Πρόεδρος και έλαβε υπόψη τις προτάσεις και τις ανάγκες των έργων που πρέπει να
πραγματοποιηθούν στο Πεντάλοφο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
----------------------------------------Την έγκριση του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου και του
2ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό : 5/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την
λήξη της συνεδρίασης.
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