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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9 /10.10.2019
Απόφαση 16
Στο Χολαργό και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σήμερα
10.10.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, συνήλθε η Σχολική Επιτροπή Δ.Ε. του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 10 και ονομαστικά οι:
Παρόντες: Σουρανή Αγλαΐα, Παραδέλλη Ισμήνη, Θωμόπουλος Ευάγγελος, Παπανδρέου Ανδρέας,
Κομιώτη Αικατερίνη, Υφαντής Μιχαήλ, Ναστούλης Χρήστος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Κοσμάτου
Αγγελική και Κόκκοτα - Λυκοτροφίτη Ευτυχία
Απόντες: Τσαγκλής Αδάμ, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα οι Διευθυντές Γυμνασίων και Λυκείων Παπάγου – Χολαργού, εκ
των οποίων παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι :
ου

Γιώργας Λάμπρος, Διευθυντής 1 Λυκείου Παπάγου, Σχιστού Ιφιγένεια, Διευθύντρια 1
ου
Χολαργού και Πάντος Σωτήριος, Διευθυντής 1 Γυμνασίου Χολαργού.

ου

Λυκείου

ο

Ε.Η.Δ. Θέμα 2 : Παραχώρηση σχολικού χώρου».
Η Πρόεδρος ξεκίνησε λέγοντας, ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως Έκτακτο και σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία, που απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί ως
Έκτακτο και να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, όπως το παρόν
θέμα συζητηθεί ως Έκτακτο και προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής θέτει υπόψη των μελών:
1.
2.

Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 της Υπ. Απ. 8440/24-2-11 ΥΠΕΣ ΑΠ και ΗΛ.ΔΙΑΚ.
«καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων».
Τη με αριθμ. 186/19.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΧΤΩΞ1-Σ4Χ) “Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»,
ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου”
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3.

4.

5.

6.

Την αριθμ. 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019) Απόφαση του Υφυπουργού
Εσωτερικών: «Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης ‘Καθορισμός λειτουργίας
των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών’» (Β’ 318).
Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την
αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και
τις διατάξεις του άρθρ. 192 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και το άρθρ. 94 παρ. 4 περίπτωση 17 του
Ν. 3852/2010
ο
Το αίτημα του κυρίου Πλεύρη Νικόλαου στο 1 Λύκειο Χολαργού, για την παραχώρηση του
ου
εργαστηρίου του 1 ορόφου του Σχολείου, για τη διεξαγωγή μαθημάτων επεξεργασίας
φωτογραφίας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και
ώρες από 17:30 έως και 19:30.
ου
Την από 08-10-2019 συναίνεση της Διευθύντριας του 1 Λυκείου Χολαργού στο αίτημα του
ου
κυρίου Πλεύρη Νικόλαου, για την παραχώρηση του εργαστηρίου του 1 ορόφου του
Σχολείου, για τη διεξαγωγή μαθημάτων επεξεργασίας φωτογραφίας κατά τις ημέρες και ώρες
που ορίζει το αίτημά του.
Εισηγείται

Την ικανοποίηση του αιτήματος του κυρίου Πλεύρη Νικόλαου, για την παραχώρηση του
ου
ου
εργαστηρίου του 1 ορόφου του 1 Λυκείου Χολαργού, για τη διεξαγωγή μαθημάτων επεξεργασίας
φωτογραφίας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες
από 17:30 έως και 19:30.
Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία και
Αποφασίζεται ομόφωνα
ου

ου

Η παραχώρηση του εργαστηρίου του 1 ορόφου του 1 Λυκείου Χολαργού, για τη διεξαγωγή
μαθημάτων επεξεργασίας φωτογραφίας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, κάθε
Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες από 17:30 έως και 19:30 και το οποίο θα διεξάγεται από τον κύριο
Πλεύρη Νικόλαο.
Σύμφωνα με το αρ. 41 του Ν. 1566/85, προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα
καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους
χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα
παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή
ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος, καθώς και δεν θα
υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Σουρανή Αγλαΐα

Παραδέλλη Ισμήνη

Ο Γραμματέας

Θωμόπουλος Ευάγγελος

Τα μέλη:
Παπανδρέου Ανδρέας, Κομιώτη Αικατερίνη, Υφαντής Μιχαήλ, Ναστούλης Χρήστος, Δεμέστιχας Παναγιώτης,
Κοσμάτου Αγγελική και Κόκκοτα - Λυκοτροφίτη Ευτυχία

