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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ  
ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑ   
            ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
    ΔΗΜΟΤ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ 

 
ΑΠΟΠΑΜΑ 

Εκ του Πρακτικοφ τθσ υπ’ αρ. 5θσ /15-11-2016 
υνεδρίαςθσ τθσ χολικισ Επιτροπισ 

 
Θζμα    8ο   :  χετικά με αιτιματα για παραχώρθςθ χώρων Δθμοτικοφ χολείου Πορτοχελίου.   

Αρικμόσ Απόφαςθσ:   28/2016 
 

 

το Κρανίδι ςιμερα τθν  15 θ   Νοεμβρίου       2016,  θμζρα Σρίτθ    και ϊρα 14:15,  θ χολικι 
Επιτροπι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ερμιονίδασ  ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ 
ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα  Κρανιδίου, φςτερα από τθν αρικμ. 190/10.11.2016 πρόςκλθςθ τθσ 
Προζδρου κασ  Άννασ Φωςτίνθ – τρίγκου  , που επιδόκθκε ςε όλα τα μζλθ του υμβουλίου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων του Ν.3852/2010 για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων 
ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ θ Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι υπάρχει απαρτία 

εφόςον ςε ςφνολο δεκαπζντε (15) μελϊν ιταν παρόντεσ  οι οκτϊ (8) : 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ : ΑΠΟΝΣΕ: 

1. Πρόεδροσ: τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα 

2. Μζλοσ: Οικονομόπουλοσ Ανάργυροσ  

3. Μζλοσ : Μιτςασ Ιωάννθσ 

4. Μζλοσ: Ντάκου Ελζνθ 

5. Μζλοσ : Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ   

6. Μζλοσ: Ρόηου  Βενετία 

7. Μζλοσ :  Βουρλι Αναςταςία  

8. Μζλοσ : Ζζρβα πυριδοφλα 

 

 

 

1. Αντιπρόεδροσ: Κρουμποφηοσ 

Γεϊργιοσ  

2. Μζλοσ: κλαβοφνου Θεοδϊρα  

3. Μζλοσ: Μαϊμάνθ Παραςκευι 

4. Μζλοσ : Γαλιάτςου Αποςτολία 

5. Μζλοσ : Ελευκζριοσ Χάνοσ  

6. Μζλοσ : ιμοποφλου Ιωάννα  

7. Μζλοσ : Χιϊτου – ουρτοκαλι 

Βαςιλικι  

 

Παροφςα ιταν θ δθμοτικι υπάλλθλοσ Γκοφμα Πολυξζνθ,  ωσ γραμματζασ για τθ τιρθςθ των 
πρακτικϊν.  

Α.  Για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ το λόγο πιρε θ κα Πρόεδροσ και είπε 
πωσ υπάρχουν  τρία  αιτιματα για τθν παραχϊρθςθ του Γυμναςτθρίου του Δθμοτικοφ χολείου 
Πορτοχελίου .  

 Σο  πρϊτο  προζρχεται από τον Πνευματικό &Καλλιτεχνικό φλλογο Πορτοχελίου «ΦΑΡΟ 
» ο οποίοσ ςτο από 12.10.2016 αίτθμά του αναφζρει : «Παρακαλοφμε να μασ 
παραχωριςετε το χϊρο του Γυμναςτθρίου για εκμάκθςθ παραδοςιακϊν χορϊν. Θα 
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χρειαςτοφμε το χϊρο κάκε Σρίτθ 19.00-20.00 και Σετάρτθ 17.30-20.30. Σθν ευκφνθ του 
χϊρου αναλαμβάνει το Δ.. του υλλόγου Φάροσ.  

 Σο δεφτερο αίτθμα προζρχεται από τον φλλογο Γονζων &Κθδεμόνων μακθτϊν του 
Δθμοτικοφ χολείου Πορτοχελίου , ο οποίοσ ςτο αρικμ. 25/13.10.2016 αναφζρει τα εξισ  « 
Κφριε Δ/ντά , παρακαλοφμε όπωσ μασ παραχωριςετε τθ χριςθ του Δθμοτικοφ 
Γυμναςτθρίου Πορτοχελίου ςτο φλλογο μασ, προκειμζνου να διοργανϊςουμε 
εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ για τα παιδιά μασ και ςυγκεκριμζνα μακιματα τζνισ , με 
γυμναςτι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ . Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ. Σο εν 
λόγω αίτθμα ζχει και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του υμβουλίου  τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
ςφμφωνα με το αρικμ. 466/17.10.2016 ζγγραφο του Δ/ντι του ςχολείου.  

 Σο αίτθμα τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Ακλθτιςμοφ και Περιβάλλοντοσ του Διμου 
Ερμιονίδασ με αρικμό πρωτοκόλλου 222/03.11.2016 με κζμα «Παραχϊρθςθ χϊρου» ςτθν 
οποία αναφζρει τα εξισ : « Η Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Ακλθτιςμοφ και Περιβάλλοντοσ του 
Διμου Ερμιονίδασ πρόκειται να πραγματοποιιςει τα προγράμματα «Άκλθςθ για όλουσ 
2016- 2017» ςε ςυνεργαςία με τθν Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ , παρακαλοφμε να μασ 
παραχωριςετε το Γυμναςτιριο του ςχολείου ςασ από 08.11.2016 και μζχρι 31.05.2016 
κάκε Σρίτθ 20:00 -21:00 &Πζμπτθ 19:00 -20:00 προκειμζνου να υλοποιθκοφν τα 
Προγράμματα γυμναςτικισ για γυναίκεσ .Τπεφκυνοσ Προγράμματοσ : Κουλουριϊτθσ 
Κυριάκοσ ».  

Β. τθ ςυνζχεια τον λόγο πιρε  ο Δ/ντισ του χολείου,  κοσ Μιτςασ Ιωάννθσ , ο οποίοσ είπε 
πωσ για να μθν υπάρχει ανεξζλεγκτθ χριςθ των χϊρων του ςχολείου , κα πρζπει ο εκάςτοτε 
φορζασ να ορίηει υπεφκυνο. 
 

Η χολικι Επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν ,  
1. Σα ςχετικά  αιτιματα  των φορζων  
2. Σισ παρατθριςεισ του Δ/ντι του Δθμοτικοφ χολείου Πορτοχελίου  

 
Αποφαςίηει ομόφωνα 

Α.  Ειςθγείται κετικά για τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου   του 
Δθμοτικοφ χολείου Πορτοχελίου    ςτθν Κοινωφελι Επιχείρθςθ Ακλθτιςμοφ και Περιβάλλοντοσ 
του Διμου Ερμιονίδασ ,   για το χρονικό διάςτθμα από 08.11.2016 ζωσ και 31.5.2017 , κατά τισ 
θμζρεσ : Σρίτθ 20:00 -21:00 και Πζμπτθ 19:00 -20:00  , προκειμζνου να υλοποιθκοφν τα 
προγράμματα γυμναςτικισ για γυναίκεσ με υπεφκυνο του Προγράμματοσ τον κο Κουλουριϊτθ 
Κυριάκο .   
 
- Οι προχποκζςεισ  που πρζπει να  τθροφνται  για τθν παραχϊρθςθ είναι οι εξισ :  
1. Να μθν διακόπτεται θ  εφρυκμθ λειτουργία τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ , 2. Να παραδίδεται 

ο   χϊροσ όπωσ παραλαμβάνεται  και  χωρίσ υλικζσ ηθμιζσ,   3. ε περίπτωςθ υλικϊν φκορϊν ο 

φορζασ    ο οποίοσ  χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ   αναλαμβάνει το κόςτοσ επιςκευισ  . 4. Να 

κακαρίηονται οι χϊροι που κα χρθςιμοποιθκοφν με τθν ευκφνθ και τθν φροντίδα του φορζα που 

εξυπθρετείται .  

 

B.   Ο Πνευματικόσ και Καλλιτεχνικόσ φλλογοσ Πορτοχελίου «Φάροσ»  κα πρζπει να ορίςει τον 

υπεφκυνο για τθν χριςθ του χϊρου του Γυμναςτθρίου.  
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Γ. Ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων κα πρζπει  να ορίςει τον υπεφκυνο για τθν χριςθ του 

χϊρου του Γυμναςτθρίου,  κακϊσ επίςθσ να κακορίςει τισ μζρεσ και ϊρεσ που κα τον 

χρθςιμοποιεί.  

 

Δ. Η παροφςα να διαβιβαςτεί αρμοδίωσ για να λάβει τισ ςχετικζσ εγκρίςεισ .   

 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό 28/2016 
 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπωσ παρακάτω: 

 

Πρόεδροσ: τρίγκου – Φωςτίνθ Άννα 

Σα μζλθ: Οικονομόπουλοσ Ανάργυροσ , Μιτςασ Ιωάννθσ, Ντάκου Ελζνθ, , 

Αντωνόπουλοσ Ιωάννθσ  , Ρόηου  Βενετία, Βουρλι Αναςταςία , Ζζρβα πυριδοφλα . 

 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Η Πρόεδροσ του υμβουλίου τθσ 

τθσ Α/κμιασ χολικισ Επιτροπισ 
 
 
 

ΣΡΙΓΚΟΤ – ΦΩΣΙΝΗ ΑΝΝΑ  
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