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………………… ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 7θ / 29.05.2018
Απόφαςθ 11θ

τον Χολαργό, ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςιμερα 29.05.2018, θμζρα Σρίτθ
και ϊρα 18.00μμ, ςυνιλκε θ χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου
Παπάγου - Χολαργοφ.
Παραβρζκθκαν τα μζλθ του Δ:
Σράκασ Μιχαιλ, Παπανδρζου Ανδρζασ, Μπουηαμπαλίδθσ Ιωάννθσ, Αγορίτςασ Δθμιτριοσ,
Πάλλθ Μαγδαλθνι, χιςτοφ Ιφιγζνεια, Θωμόπουλοσ Ευάγγελοσ.

Απουςίαηαν, αν και προςκλικθκαν νόμιμα οι:
Παραδζλλθ Ιςμινθ, Κθπουρόσ Κωνςταντίνοσ, Κόκκοτα Ευτυχία και Πζππασ Ελευκζριοσ.

Θζμα2: Παραχώρθςθ χολικών χώρων ςε ακλθτικοφσ ςυλλόγουσ
Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρ. 41 του Ν. 1566/85, τθν με αρικ. Δ4/495/29.7.97 Τπ. Απ.
ΤΠΕΠΘ, τθν αρικ. Δ4/804/16.12.97 Τπ. Απ. ΤΠΕΠΘ, τθν Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και
τθν Δ4/170/5.5.98 και τισ διατάξεισ του άρκρ. 192παρ. 2 του Ν.3463/2006 και το
άρκρ. 94παρ. 4 περίπτωςθ 17 του Ν. 3852/2010
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2. Σον Νόμο 1566/30.09.1985 Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ, Άρκρο 41 Χριςθ των ςχολικϊν
κτθρίων
3. Σθν Εγκφκλιο ΤΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/804/16.12.1997, Χριςθ ςχολικϊν χϊρων
4. Σθν Εγκφκλιο ΤΠ.Ε.Π.Θ. Γ1/210/20.2.1998, Παραχϊρθςθ και χριςθ ςχολικϊν χϊρων
5. Σον Νόμο 3852/7-6-2010 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ, Άρκρο 94 Πρόςκετεσ
αρμοδιότθτεσ διμων, Παράγραφοσ 4
6. Σθ με αρικμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου Διμου Παπάγου – Χολαργοφ «Οριςμόσ τακτικϊν μελϊν Διοικθτικοφ
υμβουλίου του Νομικοφ Προςϊπου "χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ’’ και εκλογι Προζδρου και Αντιπροζδρου"

Για το Γυμνάςιο-Λφκειο Παπάγου


Σο από 9.5.2018
με Α.Π. 341 αίτθμα του Ακλθτικοφ υλλόγου
"ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠΑΓΟΤ" για παραχϊρθςθ του Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου
του ςχολείου για το διάςτθμα 20/6-6/7 και ϊρεσ 8.30-15.00 για
προπονιςεισ των ακλθτϊν του ςυλλόγου, κακϊσ επίςθσ και τθσ Αίκουςασ
Εκδθλϊςεων του ςχολείου για τθν πραγματοποίθςθ κεωρθτικισ
εκπαίδευςθσ ακλθμάτων, με χριςθ εξοπλιςμοφ (τθλεόραςθ, βίντεο) του
υλλόγου.



Σθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Δ/ςθσ του χολείου.

Για το 1ο Γυμνάςιο Χολαργοφ




Σο από 22.5.2018 με Α.Π. 347 αίτθμα του Ακλθτικοφ υλλόγου "ΓΑ
ΧΟΛΑΡΓΟΤ" για παράταςθ παραχϊρθςθσ για τθν καλοκαιρινι περίοδο:
 τθσ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων του ςχολείου για τισ προπονιςεισ
του πινγκ-πονγκ μζχρι τισ 4/8 και από τισ 20/8 μζχρι τθν ζναρξθ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ
 του Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου του ςχολείου για το διάςτθμα ζωσ τισ
20/7 για προπονιςεισ των ακλθτϊν τθσ αεροβικισ γυμναςτικισ.

Σθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Δ/ςθσ του χολείου.

και εφόςον τθρθκοφν οι κάτωκι προχποκζςεισ:
1. Να λαμβάνεται μζριμνα για τθν αςφάλεια των ςυμμετεχόντων με τθν προχπόκεςθ
ότι ο εκάςτοτε φορζασ κα λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα που προβλζπονται από
τθν κείμενθ νομοκεςία
2. Η κάκε τυχόν ηθμία που κα προκλθκεί να αποκακίςταται άμεςα από τον εκάςτοτε
ςφλλογο.
3. Η παράδοςθ και θ παραλαβι του χϊρου να γίνεται από τθ χολικι Επιτροπι.

Ειςθγείται
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Σθν ικανοποίθςθ των αιτθμάτων με τθν προχπόκεςθ ότι οι φορείσ κα είναι υπεφκυνοι για
τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ, κα αναλάβουν τα ζξοδα
κακαριότθτασ, φωτιςμοφ και φδρευςθσ για το χρονικό διάςτθμα τθσ χριςθσ και κα
παραδϊςουν τον
χϊρο που κα χρθςιμοποιιςουν
ζτοιμο προσ χριςθ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ, δεν κα παρεμποδίςουν τθν ομαλι λειτουργία των
ςχολείων και κα αποκαταςτιςει άμεςα τυχόν φκορζσ ι ηθμιζσ προκλθκοφν ςε κινθτά ι
ακίνθτα ςτοιχεία του κάκε ςυγκροτιματοσ (άρκρ. 41 του Ν. 1566/85).

Ζπειτα από διαλογικζσ ςυηθτιςεισ,

Σο Δ.. αποφαςίηει ομόφωνα:
Σθν ικανοποίθςθ των αιτθμάτων με τθν προχπόκεςθ ότι οι φορείσ κα είναι υπεφκυνοι για
τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων μζτρων αςφαλείασ, κα αναλάβουν τα ζξοδα
κακαριότθτασ, φωτιςμοφ και φδρευςθσ για το χρονικό διάςτθμα τθσ χριςθσ και κα
παραδϊςουν τον
χϊρο που κα χρθςιμοποιιςουν
ζτοιμο προσ χριςθ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ και τουσ μακθτζσ, δεν κα παρεμποδίςουν τθν ομαλι λειτουργία των
ςχολείων και κα αποκαταςτιςει άμεςα τυχόν φκορζσ ι ηθμιζσ προκλθκοφν ςε κινθτά ι
ακίνθτα ςτοιχεία του κάκε ςυγκροτιματοσ (άρκρ. 41 του Ν. 1566/85).

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα Απόφαςθ υπογράφεται:

Ο Πρόεδροσ

Σράκασ Μιχαιλ

Η Αντιπρόεδροσ

Πάλλθ Μαγδαλθνι

Η Γραμματζασ

Παραδζλλθ Ιςμινθ

Σα μζλθ:
Αγορίτςασ Δθμιτριοσ, Παπανδρζου Ανδρζασ, χιςτοφ Ιφιγζνεια, Κόκκοτα Ευτυχία,
Θωμόπουλοσ Ευάγγελοσ, Μπουηαμπαλίδθσ Ιωάννθσ, Ελευκζριοσ Πζππασ, Κθπουρόσ
Κωνςταντίνοσ.

