
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Λουτράκι  12/11/2018
        ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ             Αριθ. Πρωτ.:  18800

 Δ  Η  Μ  Ο  Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - 

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
----------------------------------------------           
Δ/νση:         Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα:       Υποστ. Πολ. Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως
                    20300 Λουτράκι
Πληρ.:         Αναστασία Σκάζα                 
Τηλ.:         2744360119          
F.a.x.:         27440-64858
E-mail:        a.skaza@loutraki.gr
                     

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

       ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου
Λουτρακίου σε αθλητικούς συλλόγους.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων κ. ΓΚΙΩΝΗΣ
Αλκ. Γεώργιος έχοντας υπόψη:

1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/τ.Α/7-6-
2010), περί ‘’νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167/30-9-1985
τ.Α’) αναφορικά με τη χρήση των σχολικών κτιρίων καθώς κι αυτές του άρθρου
5  του  Ν.  1894/1990  (Φ.Ε.Κ.  110/27-8-90  τ.Α’)  αναφορικά  με  τη  σχολική
περιουσία και τη λειτουργία σχολείων. 

3.Τα υπ’ αριθμ. Δ4/1171/19-12-1984 & Δ4/36/14-2-1992 έγγραφα του
Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  τα  οποία  παρέχουν
διευκρινίσεις  σχετικά  με  τη  χρήση  σχολικών  χώρων  και  την  παραχώρηση
αυτών σε εξωσχολικούς φορείς. 

4.Το υπ’ αριθμ.  Δ4/210/20-2-1998 έγγραφο του  Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  περί  παραχώρησης  και  χρήσης  σχολικών
χώρων, στο οποίο αναφέρεται και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.

5.Το  υπ’  αριθμ.  Φ3/929/Γ1/720/14-9-2000  έγγραφο  του  Υπουργείου
Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  αναφορικά  με  τη  χρήση  σχολικών
χώρων,  σύμφωνα  με  το  οποίο,  για  τη  χρήση  αυτών  προς   εφαρμογή
διαφόρων προγραμμάτων  που  εντάσσονται  στις  ευρύτερες  δραστηριότητες
κοινής ωφέλειας, απαιτείται πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Η μη
λειτουργία  όμως  αυτής  για  διάφορους  λόγους  δεν  συνεπάγεται  και  την
απόρριψη του αιτήματος παραχώρησης, το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο
για έγκριση όργανο με έγγραφο όπου αναφέρεται ο λόγος της παράλειψης της
πρότασης της δημοτικής επιτροπής.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 (τομέας στ’ «Παιδείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού» στ. 17) του Ν. 3463/2006  (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α’), όπως
συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 94  παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
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87/7-6-2010 τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες στην αρμοδιότητα του Δήμου ανήκει
και  η  διάθεση  διδακτηρίου  για  άλλες  χρήσεις  κοινής  ωφέλειας  ή  για  την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή   

7.Τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 282 του Ν.3852/2010.
8.Το υπ' αριθμ. 251/2018 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 14575/14-09-2018)

έγγραφο του Αθλητικού Ομίλου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Λουτρακίου προς τον Δήμο μας
και την οικεία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης, με επισυναπτόμενο το
Καταστατικό λειτουργίας του, με το οποίο αιτείται  την παραχώρηση χρήσης
του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου  για την αγωνιστική
περίοδο 2018 - 2019, προς κάλυψη των αναγκών των διαφόρων τμημάτων
του.

9.Την από 31/08/2018 αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΕΡΑΝΟΙ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»  με  επισυναπτόμενο  το  Καταστατικό
λειτουργίας  του,  με  την  οποία  αιτείται  την  παραχώρηση  του  κλειστού
Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λουτρακίου,  προς κάλυψη των αναγκών των
διαφόρων τμημάτων του.

10.Το  υπ'  αριθμ.  291/26-10-2018  έγγραφο  του  Α.Ο.  «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»
Λουτρακίου,  με  επισυναπτόμενο  το  από  26/10/2018  έγγραφο  του  Α.Σ.
"ΓΕΡΑΝΟΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ", με το οποίο, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δύο
Συλλόγων,  κοινοποιείται  πρόγραμμα  ωρών  χρήσης  του  αιτούμενου  προς
παραχώρηση Γυμναστηρίου. 

Στα  ανωτέρω  έγγραφα  αναφέρονται  και  οι  υπεύθυνοι  έκαστου
Συλλόγου για την ασφάλεια του χώρου, κατά τη χρήση του. 

11.Το από 20/09/2018 έγγραφο του Γυμνασίου Λουτρακίου, με το οποίο
συναινεί  στην  αιτούμενη  παραχώρηση  στους  δύο  Συλλόγους,  με  την
προϋπόθεση  o χώρος  να  παραδίδεται  μετά  την  χρήση  του  σε  άριστη
κατάσταση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές του Σχολείου
κατά την επομένη.

Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται επίσης ότι μετά από κάθε χρήση απαιτείται
καθαρισμός του χώρου, ενώ παράλληλα τίθεται  και το θέμα της ασφάλειας
των αθλουμένων και του σχολείου, δεδομένου ότι αυτό είναι κλειστό κατά τις
απογευματινές ώρες και δεν φυλάσσεται  

   12.Την  υπ’  αριθμ.  18/2018  (με  ΑΔΑ ΨΓ38ΟΞΥ6-0ΔΟ)  Απόφαση
Διοικητικού  Συμβουλίου  του  ν.π.δ.δ.  “Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων”, με την οποία
εγκρίνει  την  ανωτέρω  παραχώρηση,  σύμφωνα  με  τις  προϋποθέσεις  που
αναφέρονται σε αυτή.

13.Το υπ’ αριθμ. 132/29-10-2018 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 17680/29-10-
2018) έγγραφο του προαναφερθέντος ν.π., με το οποίο διαβιβάζονται όλα τα
ανωτέρω προς την οικεία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 14.Την υπ' αριθμ. 8/08-11-2018 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας,  με  την  οποία  εισηγείται  την  αιτούμενη  παραχώρηση  στους  δύο
Συλλόγους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την  παραχώρηση  χρήσης  του  κλειστού  Γυμναστηρίου  του  Γυμνασίου
Λουτρακίου  σε  αθλητικούς  συλλόγους,  κατόπιν  αιτημάτων  τους,   για  την
αγωνιστική περίοδο 2018 - 2019 προς κάλυψη των αναγκών των διαφόρων
τμημάτων τους,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  18/2018 Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου της οικείας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,
και συγκεκριμένα:



Α)  στον  Αθλητικό  Σύλλογο  «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΕΡΑΝΟΙ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ»,  προκειμένου  να  το  χρησιμοποιεί  εβδομαδιαίως  τις  κάτωθι
ημέρες και ώρες:

▪ Δευτέρα: από 20.00 έως και 21.30
▪ Τρίτη: από 14.00 έως και 16.00
▪ Τετάρτη: από 19.30 έως και 21.30
▪ Πέμπτη: από 14.00 έως και 16.00
▪ Παρασκευή: από 14.00 έως και 16.15

Στις  προπονήσεις  θα  συμμετέχουν  περίπου  (20)  παιδιά,  υπό  την
επίβλεψη δύο (2) προπονητών.

Υπεύθυνος για  την  ασφάλεια  του  χώρου  θα  είναι  αποκλειστικά  ο
ανωτέρω Σύλλογος και συγκεκριμένα το μέλος του κ. Θωμαΐδης Πέτρος.

Β) στον Αθλητικό Όμιλο «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Λουτρακίου,  προκειμένου να το
χρησιμοποιεί εβδομαδιαίως τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

▪ Δευτέρα: από 14.00 έως και 20.00 (για τα τμήματα χάντμπολ και μπάσκετ)
▪ Τρίτη: από 16.00 έως και 21.30 (για τα τμήματα μπάσκετ και πινγκ πονγκ)
▪ Τετάρτη: από 14.30 έως και 19.30 (για τα τμήματα χάντμπολ και μπάσκετ)
▪ Πέμπτη: από 16.00 έως και 21.30 (για τα τμήματα μπάσκετ και πινγκ πονγκ)
▪ Παρασκευή: από 16.15 έως και 21.30 (για τα τμήματα μπάσκετ και βόλει)
▪ Σάββατο:  από  10.30  έως  και  13.30  (για  τα  τμήματα  μπάσκετ  και  πινγκ
πονγκ)

Το τμήμα αντισφαίρισης (τένις) θα χρησιμοποιεί το Γυμναστήριο μόνο
όταν κακές καιρικές συνθήκες δε θα επιτρέπουν τη χρήση των εξωτερικών
γηπέδων, κατόπιν πάντα συνεννόησης με τα λοιπά τμήματα του Συλλόγου.

Υπεύθυνοι για την ασφάλεια του χώρου θα είναι αποκλειστικά ο ανωτέρω
Σύλλογος και συγκεκριμένα κατά τμήμα:
▪  ο έφορος καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) κ. Στογιαννόπουλος Στέφανος 
▪ οι  προπονητές  καλαθοσφαίρισης  (μπάσκετ)  κ.κ.  Γλυκοφρύδης  Άγγελος,
Σακελλάρης Παναγιώτης, Δαμβουνέλης Ιωάννης, Νταλίπης Χρήστος
▪ ο έφορος -προπονητής χειροσφαίρισης (χάντμπολ) κ. Τυφτικίδης Λάζαρος
▪ ο έφορος επιτρ. αντιφαίρισης (πινγκ πονγκ) κ. Κορκόβελος Σταύρος
▪ ο έφορος αντισφαίρισης (τένις) κ. Παπαδημητρόπουλος Μίλτος
▪ ο προπονητής αντισφαίρισης (τένις) κ. Νουφράκης Διαμαντής
▪ ο έφορος πετοσφαίρισης (βόλει) κ. Γεωργίου Χαράλαμπος

Γ) Η παραχώρηση χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου
Λουτρακίου στους ανωτέρω δύο (2) συλλόγους θα διέπεται από την κείμενη
νομοθεσία, θέτοντας: 

ως βασική  προϋπόθεση αυτής  το  να  αναλάβουν  οι  Σύλλογοι  τον
καθαρισμό του χώρου, αμέσως μετά το πέρας κάθε δραστηριότητας, 

και  ακολούθως  τις  επόμενες  προϋποθέσεις  κατά  τη  χρήση  του
παραχωρούμενου χώρου:

α) οι δραστηριότητες των Συλλόγων θα πραγματοποιούνται εκτός του
υποχρεωτικού  προγράμματος  του  Σχολείου,  του  οποίου  δεν  θα
παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του,



β) οι ορισμένοι από τους ανωτέρω Συλλόγους ως υπεύθυνοι για την
ασφάλεια του χώρου, θα έχουν την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος αυτού,
και θα συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Δ/ντριας του Σχολείου,

γ)  όργανα  γυμναστικής  ή  όποιο  άλλο  αντικείμενο  χρησιμοποιούν  οι
Σύλλογοι για τις δραστηριότητές τους, θα απομακρύνονται μετά το πέρας της
χρήσης του χώρου ή θα 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 παρακωλύονται οι δραστηριότητες του Σχολείου,

δ)  σε  έκτακτες  περιπτώσεις  που  το  Σχολείο  θα  χρειαστεί  τον
παραχωρούμενο χώρο για τη διοργάνωση εκδήλωσής του, οι Σύλλογοι που
θα  τον  χρησιμοποιούν,  αφού  ενημερωθούν  εγκαίρως,  θα  παραδίδουν  στο
Σχολείο τον χώρο προς χρήση,

ε)  ο  χώρος,  μετά  το  πέρας  κάθε  δραστηριότητας,  θα  παραδίδεται
καθαρός και  χωρίς φθορές,  έτοιμος να χρησιμοποιηθεί  από το Σχολείο.  Σε
περίπτωση που η Δ/ντρια του Σχολείου διαπιστώσει φθορές ή ακάθαρτο τον
χώρο, θα καλούνται οι Σύλλογοι να τις αποκαταστήσουν ή να τον καθαρίσουν
άμεσα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, η οικεία Σχολική Επιτροπή θα
μπορεί  να  εισηγηθεί  την  ανάκληση  της  Απόφασης  παραχώρησης,  την
αποβολή των Συλλόγων από τον χώρο και την καταβολή αποζημίωσης από
αυτούς,

στ) οι Σύλλογοι θα προστατεύουν τον χώρο από οποιαδήποτε φθορά
και θα τον σέβονται ως χώρο εκπαίδευσης,     

ζ)  οι  Σύλλογοι  θα  καταβάλλουν,  αναλογικά  ο  καθένας,  τις  επιπλέον
δαπάνες  φωτισμού,  θέρμανσης  και  ύδρευσης  που  θα προκύψουν  από  τη
χρήση του Γυμναστηρίου από τους ίδιους.

Οι  ανωτέρω  προϋποθέσεις  θα  είναι  δεσμευτικές  για  την  εν  λόγω
παραχώρηση,  η  οποία  θα  ανακαλείται  σε  περίπτωση  που  αυτές  δεν  θα
τηρούνται.

Η  παρούσα  απόφαση  να  κοινοποιηθεί:  1)  στον  Α.Ο.  "ΠΟΣΕΙΔΩΝ"
Λουτρακίου  (Π.  Τσαλδάρη  5  -  20300  Λουτράκι),  2)  στον  Α.Σ.  "ΓΕΡΑΝΟΙ"
Λουτρακίου  (28ης Οκτωβρίου  55Α  -  20300  Λουτράκι),  3)  στο  Γυμνάσιο
Λουτρακίου,  4)  στη  Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του
Δήμου μας, 5) στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας (Νοταρά 123 - 201 31
Κόρινθος),  6)  στη  Δ/νση  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  &
Αθλητισμού του Δήμου μας, 7) στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Σακελλαρίου
Αναστάσιο και 8) στην οικεία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, προκειμένου να
λάβουν γνώση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
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