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Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΘΕΜΑ:  Παραχώρηση χρήσης χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου
   Λουτρακίου και του Γυμνασίου - Λυκείου Λουτρακίου για
   τη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

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. 

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. 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.α)Το από 7/6/2017 έγγραφο του Συλλόγου “Φίλοι Μουσικής Δήμου 
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων”, με τον δ.τ. ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ”, με επισυναπτόμενο το Καταστατικό του, με την οποία αιτείται 
την παραχώρηση χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, και 
συγκεκριμένα του αύλειου χώρου του Σχολείου, δύο αιθουσών του ισογείου, 
της αίθουσας του Τμήματος Ένταξης, των τουαλετών των διδασκόντων και 
των μαθητών, στις 12/8/2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία (1) 
συναυλία γνωστού καλλιτέχνη μαζί με την Φιλαρμονική του Δήμου μας, στα 
πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του LOUTRAKI FESTIVAL 2017.

Στην ανωτέρω αίτηση αναφέρεται και το μέλος του Συλλόγου που θα 
είναι υπεύθυνο για τον χώρο του Σχολείου κατά τη διάρκεια της 
παραχώρησης. 

      β)Την υπ’ αριθμ. 6/7-6-2017 (σε ορθή επανάληψη, με ΑΔΑ 
Ω49ΒΟΞΥ6-ΖΜ2) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, 
με την οποία εγκρίνει την ανωτέρω παραχώρηση, επισημαίνοντας την 
υποχρέωση του Συλλόγου:
α) να καθαρίζει με ευθύνη του τους χώρους που θα χρησιμοποιηθούν
β) να αποκαθιστά άμεσα τις φθορές ή ζημιές που τυχόν προκληθούν κατά τη 
χρήση του χώρου
γ) να υπάρξει σεβασμός του χώρου  κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων

Στη λήψη της προαναφερθείσας ομόφωνης Απόφασης της Σχολικής 
Επιτροπής συμμετείχε και ο Δ/ντής του εν λόγω Σχολείου και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής κ. Πολυχρονόπουλος, συνηγορώντας 
στην παραχώρηση. 

       γ)Το από 8/6/2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 11681/12-6-2017) 
έγγραφο του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, με την οποία διαβιβάζονται όλα τα ανωτέρω 
προς την οικεία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. 

9.α)Το υπ' αριθμ. 64/2-6-2017 έγγραφο του αθλητικού σωματείου με την 
επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙ” και τον δ.τ. ”Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ”, 
με επισυναπτόμενο το Καταστατικό του, με την οποία αιτείται την 
παραχώρηση του αύλειου χώρου των Γυμνασίου - Λυκείου Λουτρακίου, στις 
8/7/2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία (1) συναυλία γνωστών 
καλλιτεχνών.

    β)Την υπ’ αριθμ. 8/7-6-2017 (ΑΔΑ ΩΣΛΖΟΞΥ6-ΜΩΙ) Απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, με την οποία εγκρίνει την 
παραχώρηση, στον ανωτέρω Σύλλογο, χώρων του Γυμνασίου και του Λυκείου 
Λουτρακίου, και συγκεκριμένα του αύλειου χώρου των δύο Σχολείων, δύο 
αιθουσών στον 1ο όροφο του Γυμνασίου, των τουαλετών των διδασκόντων 
(στον εξωτερικό χώρο - προαύλιο του Γυμνασίου) και των τουαλετών των 
μαθητών (στο ισόγειο του Λυκείου), επισημαίνοντας την υποχρέωση του 
Συλλόγου:
α) να διατηρήσει τους χώρους καθαρούς
β) να αποκαταστήσει άμεσα τις φθορές που τυχόν προκληθούν 
γ) να παραδώσει τους χώρους έτοιμους προς χρήση από τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς

Στη λήψη της προαναφερθείσας ομόφωνης Απόφασης της Σχολικής 
Επιτροπής συμμετείχε και ο Δ/ντής του Λυκείου Λουτρακίου και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής κ. Μπαλής, συνηγορώντας στην 
παραχώρηση. 



     γ)Το από 8/6/2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 11683/12-6-2017) 
έγγραφο του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, με την οποία διαβιβάζονται όλα τα 
ανωτέρω προς την οικεία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. 
       δ) Το από 12/6/2017 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 11793/12-6-2017) 
συμπληρωματικό έγγραφο του ανωτέρω Συλλόγου, με το οποίο ορίζονται τα 
μέλη του που θα είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση και την ασφάλεια της 
εκδήλωσης.  

     ε)  Το υπ' αριθμ. 1302/8-6-2017 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 11792/12-6-
2017) έγγραφο της Δ/ντριας του Γυμνασίου Λουτρακίου, με το οποίο συναινεί 
στην εν λόγω παραχώρηση

10.Την υπ' αριθμ. 9/2017 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με 
την οποία εισηγείται τις ανωτέρω παραχωρήσεις.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α. Την παραχώρηση χρήσης χώρων  του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

Λουτρακίου στον Σύλλογο “Φίλοι Μουσικής Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - 
Αγ. Θεοδώρων”, με τον δ.τ. ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ", στις 
12/08/2017, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία (1) συναυλία γνωστού 
καλλιτέχνη μαζί με την Φιλαρμονική του Δήμου μας, στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων του LOUTRAKI FESTIVAL 2017. 

Συγκεκριμένα οι παραχωρούμενοι χώροι θα είναι:
- ο αύλειος χώρος του Σχολείου
- δύο (2) αίθουσες του ισογείου καθώς και η αίθουσα του Τμήματος 

Ένταξης, προς χρήση καμαρινιών.
- οι τουαλέτες των διδασκόντων (στον ισόγειο χώρο του σχολείου) προς 

χρήση από τους διοργανωτές και τους καλλιτέχνες και
- οι τουαλέτες των μαθητών (στον εξωτερικό χώρο - προαύλιο του 

Σχολείου) προς χρήση από τους θεατές

Υπεύθυνος για τους παραχωρούμενους χώρους κατά την διάρκεια της 
παρούσας παραχώρησης, κατά δήλωση του Συλλόγου, θα είναι το μέλος του 
κ. Λυκομήτρος Παναγιώτης. 

Β. Την παραχώρηση χρήσης χώρων των Γυμνασίου - Γενικού Λυκείου 
Λουτρακίου στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ” και τον δ.τ. ”Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙ”, στις 8/7/2017, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί μία (1) συναυλία γνωστών καλλιτεχνών.

 Συγκεκριμένα οι παραχωρούμενοι χώροι θα είναι:
- ο αύλειος χώρος Γυμνασίου - Λυκείου Λουτρακίου
- δύο (2) αίθουσες, ευρισκόμενες στον 1ο όροφο του Γυμνασίου, προς 

χρήση καμαρινιών
- οι τουαλέτες των διδασκόντων (ευρισκόμενες στον εξωτερικό χώρο - 

προαύλιο του Γυμνασίου) προς χρήση από τους διοργανωτές και τους 
καλλιτέχνες και 

- οι τουαλέτες των μαθητών (ευρισκόμενες στο ισόγειο του Λυκείου) 
προς χρήση από τους θεατές

Υπεύθυνοι για τους παραχωρούμενους χώρους κατά την διάρκεια της 
παρούσας παραχώρησης, κατά δήλωση του Συλλόγου, θα είναι τα μέλη του  
κ.κ. Οικονόμου Γεώργιος & Λογοθέτης Κώστας. Τους ανωτέρω θα 
συνεπικουρούν, όσον αφορά την ασφάλεια του κοινού, οι εθελοντές "Καλοί 
Σαμαρείτες". 



Γ) Οι ανωτέρω παραχωρήσεις χρήσης θα διέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία, και από αυτές απορρέουν οι κάτωθι υποχρεώσεις για έκαστο εκ 
των αιτούντων Συλλόγων κατά την χρήση των παραχωρούμενων χώρων:

α) να επιδείξουν σεβασμό στους χώρους κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων

β) να αποκαταστήσουν άμεσα τις τυχόν φθορές και ζημιές που θα 
προκύψουν από δική τους υπαιτιότητα κατά τη χρήση των παραχωρούμενων 
χώρων,  

γ) να καθαρίσουν με ευθύνη τους τούς παραχωρούμενους χώρους 
δ) να παραδώσουν τους χώρους καθ’ όλα έτοιμους για τη λειτουργία 

των Σχολείων και στην κατάσταση που τους παρέλαβαν
ε) να καταβάλλουν τις επιπλέον δαπάνες φωτισμού και ύδρευσης που 

θα προκύψουν από τη χρήση των χώρων από τους ίδιους.
στ) να διαφυλάξουν με ευθύνη τους την ασφάλεια των θεατών και των 

κτιρίων.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί 1) στον Σύλλογο Φίλων 
Μουσικής (υπόψη κ. Παναγιώτη Λυκομήτρου), 2) στον Σύλλογο Α.Ο. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ (υπόψη κ. Γεωργίου Οικονόμου), 3) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Λουτρακίου, 4) στο Γυμνάσιο Λουτρακίου, 5) στο Λύκειο Λουτρακίου, 6) στη 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, 7) στη 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, 8) στη 
Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας (Κολιάτσου 44 - 201 31 Κόρινθος), 9) στη 
Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας (Νοταρά 123 - 201 31 Κόρινθος), 10) στην 
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού του 
Δήμου μας, 11) στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Σακελλαρίου Αναστάσιο και 
12) στην οικεία Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, προκειμένου να λάβουν γνώση. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος


