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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό με αριθμό 12  της  10/10/2018 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ         18             10/10/2018   

ΘΕΜΑ   1ον : «Παραχώρηση χρήσης του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, σε Αθλητικούς Συλλόγους».

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα στις 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2018,

ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14.00 μ.μ  συνήλθε σε Τακτική

Συνεδρίαση  στην αίθουσα Συνεδριάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου,  
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας -Αγίων 
Θεοδώρων, ύστερα από την , υπ΄αριθμ 115/5/10/2018 πρόσκληση του Προέδρου κου 
Παπαθανασίου Αθανάσιου που δόθηκε   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν 
3852/2010,  νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία γιατί σε σύνολο (11) μελών 
βρέθηκαν παρόντα επτά ( 7  ) μέλη,  ο κος  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΘΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Στην αίθουσα του Συμβουλίου, παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των Αθλητικών 
Συλλόγων. Από τον «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ο Έφορος του Τμήματος Μπάσκετ κος 
Στογιαννόπουλος Στέφανος και ο Γ.Γραμματέας κος Σακελλάρης Δημήτριος.

Από τον Σύλλογο «ΓΕΡΑΝΟΙ» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ο  Προπονητής κος Θωμαϊδης Πέτρος 
και ο κος Γιαννουλάκης.

Ο Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Κ. Παπαθανασίου Αθανάσιος 
εισηγήθηκε το αναφερόμενο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο,

 Λαμβάνοντας υπόψη:

1/ Την υπ΄αριθμ.  68/26/3/2018 Απόφαση  ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ , Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, η οποία δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε 
με ΑΔΑ: ΨΘΨ0ΩΛ3-ΦΕ5.  

2/ Τις διατάξεις του άρθρου 240 & 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114Α)

3/ Το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπου οι Σχολικές 
Επιτροπές του Δήμου συγγενεύθηκαν σε 2 Νομικά Πρόσωπα, ένα για τις σχολικές 
μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης και ένα για τις σχολικές επιτροπές της Β/θμιας 
εκπαίδευσης.

4/ Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 με το οποίο η σχολική περιουσία 
(κινητή και ακίνητη) μεταβιβάστηκαν στους οικείους ΟΤΑ.

 5/Τον Ν. 3463/06 αρθ.185 παρ. 2, «επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση 
ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, 
η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

6/Την υπουργική απόφαση με αριθμό 8440/24.2.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών.



7/ Την υπ’ αριθ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την χρήση 
σχολικών χώρων.

8/ Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 που διέπουν τις Σχολικές Επιτροπές:
 Να διατηρούν τους χώρους καθαρούς  
 Να αποκαθιστούν άμεσα τις φθορές που τυχόν προκληθούν  
 Να παραδίδουν καθημερινά τους χώρους έτοιμους προς χρήση από τους   

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς .

9/ Την με αριθμ. πρωτ. 131/26/10/2018 αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

10/ Την με αριθμ. πρωτ. 291/26/10/2018 αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

11/Την υπ΄αριθμ. 111/20/9/2018 εισήγηση της κας Κίκερα, Δ/ντριας Γυμνασίου 
Λουτρακίου.

Αναπτύσσοντας δε την εισήγηση του έθεσε υπόψη των μελών, τα ακόλουθα:

Σας γνωστοποιούμε ότι, οι Αθλητικοί Σύλλογοι «ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», και ο 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, αιτούνται την παραχώρηση χρήσης του ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις 
προπονήσεις τους για τις ακαδημίες αλλά και για τα  παιδικά Τμήματα του Συλλόγου 
τους, για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019.

Με την εισήγηση της, η Δ/ντρια του σχολείου, αποδέχεται το αίτημα των Αθλητικών 
Συλλόγων, με την αυστηρά προϋπόθεση να παραδίδεται ο χώρος μετά την χρήση του  
σε ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές του σχολείου
την επόμενη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται απαραίτητα καθαρισμός μετά από 
κάθε χρήση.

Η σχολική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Διευθύντριας καθώς 
και του Προέδρου και μετά από εκτενή συζήτηση μεταξύ των μελών και των 
παρευρισκομένων εκπροσώπων των Αθλητικών Συλλόγων,

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την παραχώρηση χρήσης του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ στους ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ και «ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις προπονήσεις τους για την 
αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019, εφόσον οι Σύλλογοι αναλάβουν τον καθαρισμό του 
χώρου, αμέσως μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας.

Η χρήση του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Λουτρακίου, από τους ανωτέρω
Συλλόγους θα γίνεται όπως αναφέρεται κατωτέρω και σύμφωνα με το αναλυτικό 
Πρόγραμμα αυτών:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» 

 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 20.00 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 21.30 μ.μ

 ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 14.00 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 16.00 μ.μ



 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 19.30 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 21.30 μ.μ

 ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 14.00μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 16.00 μ.μ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 14.00 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 16.15 μ.μ

Στις προπονήσεις θα συμμετέχουν περίπου 20 παιδιά υπό την επίβλεψη δύο (2) 
προπονητών. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του χώρου θα είναι ο κος Θωμαϊδης Πέτρος.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»

 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 14.00 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 20.00 μ.μ

Για τα Τμήματα ΧΑΝΤΜΠΟΛ και ΜΠΑΣΚΕΤ

 ΤΡΙΤΗ ΑΠΟ 16.00 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 21.30 μ. μ

Για τα Τμήματα ΜΠΑΣΚΕΤ και ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟ 14.30 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 19.30μ.μ

Για τα Τμήματα ΧΑΝΤΜΠΛ και ΜΠΑΣΚΕΤ

 ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 16.00 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 21.30 μ.μ

Για τα Τμήματα ΜΠΑΣΚΕΤ και ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 16.15 μ.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 21.30 μ.μ

Για τα Τμήματα ΜΠΑΣΚΕΤ και ΒΟΛΕΪ

 ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟ 10.30 π.μ ΕΩΣ ΚΑΙ 13.30 μ.μ

Για τα Τμήματα ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ και ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Τμήμα Αντισφαίρισης (ΤΕΝΙΣ) θα χρησιμοποιεί το Γυμναστήριο μόνο όταν 
άσχημες καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη χρήση των εξωτερικών γηπέδων, σε 
συνεννόηση με τα άλλα τμήματα.

Β. Η παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου 
Λουτρακίου στους δύο (2) ανωτέρω συλλόγους θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι:

Οι Σύλλογοι οι οποίοι φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου 
Λουτρακίου, οφείλουν να τηρούν απαραβίαστα και απαρέγκλιτα τους όρους  και τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η Σχολική Επιτροπή, ήτοι:

 Οι δραστηριότητες των Συλλόγων θα πραγματοποιούνται εκτός του 

υποχρεωτικού προγράμματος του σχολείου και δεν θα  παρεμποδίζεται 

η εύρυθμη λειτουργία του.

 Το άτομο το οποίο έχει οριστεί από τον εκάστοτε Αθλητικό Σύλλογο ως 

υπεύθυνος για την ασφάλεια του χώρου, έχει την ευθύνη ανοίγματος 

και κλεισίματος του χώρου.



 Ο υπεύθυνος του εκάστοτε Αθλητικού Συλλόγου οφείλει να συμμορφώνεται 

με τις υποδείξεις της Δ/ντριας του Σχολείου.

 Όργανα γυμναστικής ή όποιο άλλο αντικείμενο χρησιμοποιούν οι 

Σύλλογοι για τις δραστηριότητες τους, πρέπει να απομακρύνονται μετά 

το πέρας χρήσης του χώρου ή να τοποθετούνται σε σημείο του χώρου 

που θα υποδείξει η Δ/ντρια ή ο γυμναστής του σχολείου, ώστε να μην 

υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και να μην κωλύονται οι δραστηριότητες 

του σχολείου.

 Σε έκτακτες περιπτώσεις που το Σχολείο χρειαστεί τον παραχωρηθέντα 

χώρο για τη διοργάνωση εκδήλωσης του, οι Σύλλογοι – χρήστες, αφού 

ενημερωθούν εγκαίρως, οφείλουν να παραδώσουν το χώρο για να 

χρησιμοποιηθεί από το σχολείο.

 Ο χώρος, μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας, πρέπει να παραδίδεται 

καθαρός και χωρίς φθορές, έτοιμος να χρησιμοποιηθεί από το Σχολείο. 

Σε περίπτωση που η Δ/ντρια του σχολείου διαπιστώσει φθορές ή 

ακάθαρτο το χώρο, οι σύλλογοι θα καλούνται να τις αποκαταστήσουν 

άμεσα. Εάν δεν συμμορφωθούν, η Σχολική Επιτροπή εξετάζει την 

ανάκληση της Απόφασης, την αποβολή τους από τον χώρο και την 

καταβολή αποζημίωσης.

Γ.  Οι σύλλογοι πρέπει να έχουν πάντα κατά νου ότι φιλοξενούνται σε 
χώρο που, σε λίγες ώρες μετά θα χρησιμοποιηθεί από μαθητές. Οφείλουν λοιπόν, 
αφενός να τον προστατεύσουν από οποιαδήποτε φθορά και αφετέρου να τον 
σεβαστούν ως χώρο εκπαίδευσης.  

Οι παραπάνω Προϋποθέσεις είναι υποχρεωτικές. Εφόσον στην πορεία 
διαπιστωθεί ότι κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν τηρούνται, ανακαλείται η
Απόφαση και διακόπτεται αμέσως η παραχώρηση της χρήσης του χώρου.

 

Δ. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής για την 
περαιτέρω διαβίβαση της σχετικής απόφασης στους  αρμόδιους φορείς για τις 
απαραίτητες νόμιμες ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     18 /2018

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο    26/10/2018 

Ο Πρόεδρος Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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