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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Συντονισμός προγράμματος άθλησης και χορευτικών  

 
 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα το Σάββατο 28 του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 12:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 72/26-02-

2015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι από το σύνολο  των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:   

 

                Παρόντες                                                                Απόντες 

Παναγιωτοπούλου   Ελένη  

Γκατζώνης   Αστέριος 

Πράπα   Χριστίνα 

Βαλσαμής   Ελευθέριος   

Κωτάκης   Γέωργιος 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

 

 

            Κούκος   Γεώργιος 

            Λαζάρου   Λάζαρος 

            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

            Καραβασιλικού   Γραμματική               

            Αναστασίου   Βασίλειος 

            

                         

  
       Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 3
ο
 θέμα της 

ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: «με την υπ. αριθμ. 51/2014 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου αποφασίστηκε η  γυμνάστρια που αποτελεί μόνιμο 

προσωπικό του ΑΠΚ και εργάζεται στα τμήματα γυμναστικής και χορευτικών της Δ.Ε. Αρναίας, 

και τις πέντε ημέρες τις εβδομάδας να κάνει  σύμπηξη των τμημάτων και να διατεθούν οι δύο από 

τις πέντε ημέρες και για την δημιουργία τμημάτων γυμναστικής και χορευτικών στην Δ.Ε. 

Σταγείρων-Ακάνθου. Λόγο όμως λειτουργικών δυσχερειών λειτουργίας των τμημάτων στην Δ.Ε. 

Αρναίας  και μη μπορώντας να πραγματοποιηθεί η απόφαση 51/2014 προτείνω για τη λειτουργία 

των τμημάτων στην Δ.Ε. Σταγείρων-Ακάνθου να  διατεθεί μία ημέρα της εβδομάδας.» 

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, μετά από διαλογική 

συζήτηση σχετική με το θέμα  και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της προέδρου 

 

ΑΔΑ: Ω01ΥΟΛΘΙ-Η9Ψ



Αποφασίζει  ομόφωνα 

  Ο χρόνος που θα διατεθεί για την δημιουργία τμημάτων γυμναστικής και χορευτικών στην Δ.Ε. 

Σταγείρων-Ακάνθου από δύο ημέρες που αποφασίστηκε ( αποφ. 51/2014) μειώνετε σε μία ημέρα 

της εβδομάδας για την φετινή σεζόν έως το καλοκαίρι. 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 08/2015 

Ιερισσός 28-02-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 

 

ΑΔΑ: Ω01ΥΟΛΘΙ-Η9Ψ


		2015-03-24T10:24:04+0200
	Athens




