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  ΠΡΑΚΣΙΚΟ Νο - 18 

- 

ΔΚΣΑΚΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ 

ΣΟΤ 16ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 

 

 

ήκεξα, εκέξα Πέκπηε 05.12.2019, ζηηο 20:30 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γ 

ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ 16ΟΤ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

 

Παξόληεο : 

1 ΣΑΘΗ ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ    

2 ΥΡΗΣΟ ΜΑΣΟΤΚΑ    

3 ΒΑΙΛΙΚΗ ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ   

4 ΚΩΣΑ ΟΚΣΑΠΟΓΗ   

5       ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΔΡΠΟΤ   

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ ΦΑΙΗ         

7 ΚΑΡΤΠΟΓΛΟΤ ΒΑΙΛΗ   

8    

9    

    

 

 
ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ   
 

 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΔΩΝ 
ΜΔΛΩΝ 
 

 ΤΣΑΗ ΠΡΟΔΓΡΔΙΟΤ 
 

 ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΗ 
ΓΙΟΡΣΗ 
 

 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 
ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ 
ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 
 

 ΔΚΣΤΠΩΔΙ ΔΝΑΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΘΔΑΣΡΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΚΑ 
ΜΙΥΑΛΑΚΙΓΗ 
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 Θέμα 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΔΩΝ ΜΔΛΩΝ 
 

ηελ Σαθηηθή πλεδξίαζε παξνπζηάζηεθαλ ηα λέα κέιε ηνπ Γ.., θ.θ. 

Καξύπνγινπ Βαζίιε θαη Οηθνλνκίδε Φαίε. 

 

 

 Θέμα 2. ΤΣΑΗ ΠΡΟΔΓΡΔΙΟΤ 

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαηηήζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θνπ Γξπιιάθε 

Αύγνπζηνπ θαη ηεο Γξακκαηέσο θαο Γεξσκαξθάθε Υξηζηίλαο, θαη ηεο εηζόδνπ 

ησλ δύν λέσλ κειώλ, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία γηα ηελ ζύζηαζε λένπ 

πξνεδξείνπ. 

Πξνηάζεθαλ δύν ππνςεθηόηεηεο, ηνπ θ. Οθηαπόδε Κώζηα θαη ηνπ θνπ 

Μαηζνύθα Υξήζηνπ. Μεηά από θαλεξή ςεθνθνξία κεηαμύ ησλ κειώλ, 

έιαβαλ: 3 (ηξεηο) ςήθνπο ν θ. Οθηαπόδεο (Αιεμνπνύινπ, Μπελεηάηνο, 

Οηθνλνκίδε) θαη 2 (δύν) ν θ. Μαηζνύθαο (Καξύπνγινπ, Κέξπνπ). 

πλεπώο αλαθεξύρηεθε λένο Πξόεδξνο ν θ., Οθηαπόδεο Κώζηαο. Γηα ηε ζέζε 

ηνπ Αληηπξνέδξνπ πξνηάζεθε θαη ςεθίζηεθε από όια ηα κέιε ε θα 

Αιεμνπνύινπ Βαζηιηθή, ελώ γηα ηε ζέζε ηεο Γξακκαηέσο πξνηάζεθε θαη 

ςεθίζηεθε από όια ηα κέιε ε θα Οηθνλνκίδε Φαίε. 

 

 

 

 ΘΔΜΑ 3. ΘΔΜΑΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ 

 

Δλόςεη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ρξηζηνπγελληάηηθνπ bazaar ζπδεηήζεθε ην ζηήζηκν 

ηεο γηνξηήο, ε νπνία ζα ιάβεη ρώξα εμ νινθιήξνπ εληόο ηνπ ζρνιείνπ, ελώ 

απνθαζίζηεθε λα ζηνιηζηεί εμσηεξηθά ν ρώξνο ηεο εηζόδνπ (νδ. 

Παπαληθνιάνπ). 

Δπηπξόζζεηα νη εθπξόζσπνη ηνπ Νεπηαγσγείνπ πνπ παξεπξέζεθαλ ζηε 

ζπλεδξίαζε δήηεζαλ ηε ρξήζε ελόο πάγθνπ γηα ην κπαδάξ, ην νπνίν 

απνθαζίζηεθε λα ηνπο παξαρσξεζεί. 
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 ΘΔΜΑ 4. ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαηηήζεσλ ησλ θ.θ. Γξπιιάθε Αύγνπζηνπ θαη 

Γεξσκαξθάθε Υξηζηίλαο, ηέζεθε ζέκα θάιπςεο όζνλ αθνξά ζηηο βάξδηεο ησλ 

απνγεπκαηηλώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ελ γέλεη επηθαηξνπνίεζε ησλ ππεπζύλσλ 

αλά εκέξα. Οξίζηεθαλ γηα ηελ Σξίηε ππεύζπλνη νη Καξύπνγινπ Βαζίιεο θαη 

Μπελεηάηνο ηάζεο θαη γηα ην άββαην νη Μπελεηάηνο ηάζεο, Οηθνλνκίδε 

Φαίε θαη Μαηζνύθαο Υξήζηνο. 

 

 ΘΔΜΑ 5. ΔΚΣΤΠΩΔΙ ΔΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΘΔΑΣΡΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΚΑ 

ΜΙΥΑΛΑΚΙΓΗ 

 

πδεηήζεθε ην ζέκα ηεο εθηύπσζεο ησλ ζελαξίσλ ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηεο 

θαο Μηραιαθίδε, ζπλνιηθνύ θόζηνπο €54. 

Σειηθώο απνθαζίζηεθε νκόθσλα λα αθνινπζεζεί ε κέρξη ζήκεξα θνηλή 

πξαθηηθή ηνπ Γ.. γηα κε θάιπςε δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ζε αλάγθεο ησλ 

εηζεγεηώλ γηα ηηο απνγεπκαηηλέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

Γελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε θαη ζπληάζζεηαη ην παξόλ. 

  

 

ΥΑΛΑΝΓΡΙ 05.12.2019 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΔ  

ΟΚΣΑΠΟΓΗ ΚΩΣΑ 

 

ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΓΗ ΦΑΙΗ 

(ηεξήζεθαλ πξαθηηθά από ηνλ Σακία) 
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ΣΑΜΙΑ  

ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΣΑΘΗ 

 

ΜΔΛΗ 

ΜΑΣΟΤΚΑ ΥΡΗΣΟ 

ΚΔΡΠΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 

ΚΑΡΤΠΟΓΛΟΤ ΒΑΙΛΗ 

 

ΠΑΡΔΤΡΙΚΟΜΔΝΟΙ 

 

 


