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Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

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         19           10/10/2018     

ΘΕΜΑ  2ον : «Παραχώρηση χρήσης ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, για την κάλυψη των Προπονητικών αναγκών του αθλητικού Συλλόγου  
«ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».

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.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΙΚΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΘΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

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. 97/30/8/2018 αίτηση Αθλητικού Συλλόγου «ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» 

10/ Την  με αριθμ. πρωτ. 1284/20/9/2018 εισήγηση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, 
κου Μπαλή. 

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

Σας γνωστοποιούμε ότι, ο Νεοσύστατος Αθλητικός Σύλλογος «ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», αιτείται την παραχώρηση χρήσης του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓENIKOY 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις προπονήσεις του για τις 
ακαδημίες αλλά και το παιδικό Τμήμα του Συλλόγου, για την αγωνιστική περίοδο 2018 – 
2019.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας, δεν έχουν 
τακτοποιηθεί όλοι οι χώροι του σχολείου για να είναι απόλυτα λειτουργικοί και με 
προστατευμένες τις ό,ποιες εγκαταστάσεις, ώστε να είναι ασφαλείς.

Επίσης οι εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Λουτρακίου δεν διαθέτουν οργανωμένο 
γυμναστήριο και χώρους άθλησης εξοπλισμένους και ορισμένους για τέτοιες 
δραστηριότητες και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να παραχωρηθεί, ακόμη και υπό όρους, 
κανένας χώρος του σχολείου για αθλητική δραστηριότητα.

Η σχολική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τα 
ως  άνω αναφερόμενα.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Την απόρριψη του αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου «ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ», περί παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Γενικού Λυκείου 
Λουτρακίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    19/2018

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο    11/10/2018 

Ο Πρόεδρος Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

