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Εκ του πρακτικοφ τθσ υπϋαρικμ. 05/14-08-2017 

Συνεδρίαςθσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «χετικά με αίτθμα του Α.Ο. Κρανιδίου και λοιπϊν 
ςυλλόγων». 
 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ: 16/2017 
 

Στο Κρανίδι ςιμερα τθν  14θ Αυγοφςτου 2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14.00,  θ 
Σχολικι Επιτροπι Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ερμιονίδασ ςυνιλκε ςε δθμόςια 
ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό Γραφείο Κρανιδίου , φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. 61/10-08-
2017 πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 
κ.  Κρουμποφηου Γεωργίου , που επιδόκθκε ςε όλα τα μζλθ του Συμβουλίου, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων του Ν.3852/2010 για τθ ςυηιτθςθ και λιψθ 
αποφάςεων ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Ρρόεδροσ διαπίςτωςε ότι υπάρχει 
απαρτία εφόςον ςε ςφνολο ζντεκα (11) μελϊν ιταν παρόντεσ  οι οκτϊ (8): 
 

ΠΑΡΟΝΣΕ : ΑΠΟΝΣΕ : 

1. Ρρόεδροσ: Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ 
2. Αντιπρόεδροσ:Σαράντοσ Χριςτοσ 
3. Μζλοσ: Καραγιάννθσ Ανάργυροσ 

αναπλθρϊνει τθν Βάκθ 
Χαραλαμπία 

4. Μζλοσ:Ρολυχρονιάδθσ Ρολυχρόνθσ 
5. Μζλοσ: Ξυφτζρθ Ευτυχία 
6. Μζλοσ: Στογιάννου Ελζνθ 
7. Μζλοσ: Ηλιοφ Ευαγγελία 
8. Μζλοσ: Μιτςου Κυριακι 
 

1. Μζλοσ:Μπουγιοφρα Σοφία 
2. Μζλοσ: Εκπρόςωποσ του 

Συλλόγου Γονζων και 
Κθδεμόνων Γυμναςίου 
Κρανιδίου 

3. Μζλοσ: Εκπρόςωποσ μακθτικϊν 
κοινοτιτων ςχολείων 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 
του Διμου Ερμιονίδασ. 
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Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκε και θ δθμοτικι υπάλλθλοσ κα. Καςνζςτθ 
Διαμαντοφλα ωσ γραμματζασ για τθ τιρθςθ των πρακτικϊν .  
 

Ο Ρρόεδροσ αφοφ διαπίςτωςε απαρτία, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ και για το παραπάνω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ είπε 

τα εξισ:  

Θζτω υπϋόψιν του Δ.Σ. το υπϋ αρικμ. πρωτ. 60/08-08-2017 αίτθμα του 

Ακλθτικοφ Ομίλου Κρανιδίου (ΝΥ 77) » με κζμα : 

 «Αίτθμα για παραχϊρθςθ του γυμναςτθρίου » όπου αναφζρονται τα 

εξισ :                              

«Με τθν παροφςα επιςτολι ηθτοφμε να μασ παραχωριςετε τθ χριςθ 

του κλειςτοφ γυμναςτθρίου του Γυμναςίου Κρανιδίου, προκειμζνου να 

πραγματοποιοφνται ςε αυτό οι προπονιςεισ καλακοςφαίριςθσ 

(μπάςκετ) των τμθμάτων υποδομισ του ςωματείου μασ, για το χρονικό 

διάςτθμα από 05/08/2017 ζωσ 31/05/2018, κατά τισ θμζρεσ από 

Δευτζρα ζωσ Παραςκευι ωσ εξισ: 

1. Δευτζρα από ϊρα 14:00 ζωσ ϊρα 22:00 

2. Τρίτθ από ϊρα 16:00 ζωσ ϊρα 20:00 

3. Τετάρτθ από ϊρα 14:00 ζωσ ϊρα 22:00 

4. Πζμπτθ από ϊρα 14:00 ζωσ ϊρα 20:00 

5. Παραςκευι από ϊρα 14:00 ζωσ ϊρα 20:00 

Στο γυμναςτιριο κα ακλοφνται όλα τα τμιματα υποδομισ του Α.Ο. 

Κρανιδίου, ςτα οποία ςυμμετζχουν εκατόν εξιντα παιδιά (160)θλικίασ 

επτά ωσ δεκαοκτϊ χρονϊν. Υπάρχουν ζξι τμιματα αγοριϊν (εφιβων, 

παίδων, παμπαίδων, μίνι, προμίνι και junior) και τζςςερα κοριτςιϊν 

(νεανίδεσ, παγκοραςίδεσ, κοραςίδεσ, μινι, προμινι και junior). 

Όπωσ καταλαβαίνετε απαιτοφνται αρκετζσ ϊρεσ χριςθσ του χϊρου, για 

να καλυφκοφν οι ανάγκεσ των ςυγκεκριμζνων τμθμάτων. 

Τισ προπονιςεισ κα πραγματοποιοφν οι κάτωκι: 

-Κοντογιάννθσ Ιωάννθσ (αγόρια) 

-Γαλάνθσ Βαςίλειοσ (αγόρια) 
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-Προςίλθσ Κυριάκοσ (κορίτςια) 

-Κακουριϊτθ Μαρία (κορίτςια) 

Διευκρινίηουμε ότι τα αναφερόμενα ωσ άνω αγωνιςτικά τμιματα, είναι 

τμιματα που ςυμμετζχουν ςτα αντίςτοιχα τοπικά πρωτακλιματα 

(Αργολιδο – Κορινκίασ- Κυνουρίασ), που ξεκινάνε τθν 16θ και τθν 17θ 

Σεπτεμβρίου 2017 και κεωροφμε ότι είναι ανάγκθ να παραχωρθκεί 

άμεςα ο χϊροσ του κλειςτοφ γυμναςτθρίου του Γυμναςίου Κρανιδίου 

προκειμζνου να ξεκινιςουν οι προπονιςεισ προετοιμαςίασ. 

Επίςθσ κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τον κίνδυνο ατυχθμάτων, επειδι τα 

παιδιά για να ακλθκοφν πθδοφν τα κάγκελα για να αποκτιςουν 

πρόςβαςθ ςτουσ χϊρουσ άκλθςθσ (χϊροσ Γυμναςίου – χϊροσ ΕΠΑΛ). 

Για το λόγο αυτόν παρακαλοφμε πολφ για τθν άμεςθ παραχϊρθςθ του 

χϊρου!!! Επίςθσ εξαιτίασ των υψθλϊν κερμοκραςιϊν παιδιά μικρισ 

θλικίασ δεν μποροφν να ακλοφνται ςτα εξωτερικά γιπεδα τισ 

απογευματινζσ ϊρεσ!!! 

Αναλαμβάνουμε τθν υποχρζωςθ να διατθροφμε τον χϊρο κακαρό και 

με δαπάνεσ μασ κα κακαρίηονται και κα απολυμαίνονται ο χϊροσ 

προπόνθςθσ και οι τουαλζτεσ από άτομο που κα προςλαμβάνουμε προσ 

τοφτο. 

Περιμζνουμε άμεςα ζγγραφθ απάντθςθ ςασ και παράδοςθ των 

κλειδιϊν για να μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τουσ παραπάνω 

χϊρουσ» 

Στθ ςυνζχεια ο Ρρόεδροσ διάβαςε τθν υπ’αρικ.25/26-06-2017 αίτθςθ 

του Ακλθτικοφ Ομίλου Ρετοςφαίριςθσ Ερμιονίδασ (Α.Ο.Ρ.Ε.) που 

αιτείται τθ παραχϊρθςθ του κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Γυμναςίου 

Κρανιδίου κάκε Σάββατο και Κυριακι από 3:00 ζωσ 8:00μ.μ., Δευτζρα, 

Τετάρτθ, Ραραςκευι 2:00μμ ζωσ 4:00μμ από 20/08/2017 ζωσ 

30/05/2018. 

Στθ ςυνζχεια ο Ρρόεδροσ διάβαςε τθν υπ’αρικ.203/04-08-2017 αίτθςθ 

του Ακλθτικοφ Ομίλου Ερμιονίδασ που αιτείται τθ παραχϊρθςθ του 
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κλειςτοφ Γυμναςτθρίου Γυμναςίου Κρανιδίου δφο ϊρεσ τθν θμζρα από 

Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι. 

-Στθ ςυνζχεια ο Ρρόεδροσ ειςθγικθκε θ παραχϊρθςθ να γίνει ωσ είχε 

ςτθν υπ’αρικ. 06/2016 (ΑΔΑ: 75ΑΘΩ-9ΙΑ)  απόφαςθ τθσ Σχολικισ 

Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ . Η παραχϊρθςθ να γίνει μζχρι 

νεοτζρασ απόφαςθσ από 21/08/2017 και όχι μετά τθν 14/09/2017. Οι 

αιτοφντεσ ακλθτικοί όμιλοι  να προςκομίςουν άμεςα τθ κεωρθμζνθ 

κατάςταςθ των μελϊν τουσ για τθ δικαιότερθ κατανομι των ωρϊν και 

του αντιμιςκίου. 

-Στθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο ταμίασ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ κ. Ρολυχρονιάδθσ Ρολυχρόνθσ και είπε ότι είναι αντίκετοσ 

με τθν παραχϊρθςθ του κλειςτοφ γυμναςτθρίου του Γυμναςίου 

Κρανιδίου ςτον Ακλθτικό Πμιλο Κρανιδίου (ΝΥ 77) διότι θ μζχρι τϊρα 

ςυμπεριφορά των εκπροςϊπων του ςυλλόγου χαρακτθρίηεται 

ανάρμοςτθ και υπάρχουν παράπονα ωσ αναφορά τθ καταβολι των 

μιςκωμάτων και των ςυμφωνθκζντων όρων. 

 Η Σχολικι Επιτροπι, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν τθσ ,  

1) Τθν ειςιγθςθ του Ρροζδρου  
2) Τα υπ’ αρικμ. 60/08-08-2017, 25/26-06-2017, 203/04-08-2017  
αιτιματα, και κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ 
 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 
 

A. Η χριςθ του προαφλιου χϊρου του κλειςτοφ γυμναςτθρίου του 

Γυμναςίου Κρανιδίου να γίνει ωσ είχε ςτθν υπ’αρικ. 06/2016 

(ΑΔΑ: 75ΑΘΩ-9ΙΑ) απόφαςθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ .  

B. Η παραχϊρθςθ γίνεται μζχρι νεοτζρασ απόφαςθσ από 

21/08/2017 και όχι μετά τθν 14/09/2017.  

Γ. Οι αιτοφντεσ ακλθτικοί όμιλοι  να προςκομίςουν άμεςα τθ   

κεωρθμζνθ κατάςταςθ των μελϊν τουσ για τθ δικαιότερθ κατανομι 

των ωρϊν και του αντιμιςκίου. 
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Μειοψθφοφντοσ του ταμία τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ κ. Ρολυχρονιάδθ Ρολυχρόνθ. 

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξοντα αρικμό 
16/2017 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςτθκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται 
όπωσ παρακάτω: 

1. Ρρόεδροσ: Κρουμποφηοσ Γεϊργιοσ 
2. Αντιπρόεδροσ:Σαράντοσ Χριςτοσ 
3. Μζλοσ: Καραγιάννθσ Ανάργυροσ αναπλθρϊνει τθν Βάκθ Χαραλαμπία 
4. Μζλοσ:Ρολυχρονιάδθσ Ρολυχρόνθσ 
5. Μζλοσ: Ξυφτζρθ Ευτυχία 
6. Μζλοσ: Στογιάννου Ελζνθ 
7. Μζλοσ: Ηλιοφ Ευαγγελία 
8. Μζλοσ: Μιτςου Κυριακι 

 
 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

 

ΚΡΟΤΜΠΟΤΖΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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