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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4, περίπτωση 17 του ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87/7.6.2010, Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282, παρ.1α, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/7.6.2010, Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3. Την υπ’ αριθµ. απόφαση 41/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Μαρώνειας-Σαπών, του υπ’ αριθµ. ΦΕΚ 982 τεύχος Β’ 14-6-2011 
«Συγχώνευση των σχολικών επιτροπών ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των 
πρώην επιτροπών των ∆ήµων που συνενώθηκαν στο νέο ∆ήµο Μαρώνειας-
Σαπών, σε ένα ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ», σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3852/2010 

4. Το άρθρο 41 του ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, Α’), «∆οµή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις.» 

5. Το άρθρο 5 του ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110/27-08-1990, Α’), «Σχολική 
περιουσία και λειτουργία Σχολείων» 

6. Το άρθρο 31 παρ.2 του ν.2009/92 (ΦΕΚ 18/14-02-1992, Α’), 
«Θέµατα Σχολικής Στέγης» 

7. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ∆4/1171/19-12-1984, «Παραχώρηση και 
χρήση Σχολικών χώρων» 

8. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ∆4/804/16-12-1997, «Χρήση Σχολικών 
χώρων» 

9. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Φ3/158/Γ1/210/20-02-1998, 
«Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων» 

10. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ ∆4/170/05-05-1998, «Παραχώρηση 
Σχολικών χώρων» 

11. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Γ4/1392/21-12-1998, «Κλειστά 
Γυµναστήρια-Αίθουσες Γυµναστικής-Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων» 



12. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Φ3/929/Γ1/720/14-09-2000, 
«Παραχώρηση και χρήση Σχολικών χώρων» 

13. Την µε αρ. πρωτ. 7650/26-09-2018 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου Ξυλαγανής  

14. Το από 5/10/2018 έγγραφο του ∆ιευθυντή του ΓΕΛ Ξυλαγανής, µε το 
οποίο γνωµοδοτεί υπέρ της παραχώρησης του σχολικού χώρου, αλλά υπό 
προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες που θα 
πραγµατοποιούνται δεν θα παρακωλύουν την εφαρµογή του σχολικού 
προγράµµατος και τη λειτουργία του σχολείου 

15. Την µε αριθµό 13/18-10-2018 (Α∆Α:9ΩΧ3ΟΞΩ8-Π63), Απόφαση της 
Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Μαρώνειας-
Σαπών, που αφορά στην έγκριση παραχώρησης σχολικού χώρου. 

16. Το µε αρ. πρωτ. 15/29-10-2018 έγγραφο από το Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, που αφορά σε θετική γνωµοδότηση περί 
παραχώρησης σχολικού χώρου. 

17. Την µε αριθµό 1/30-10-2018, Απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Παιδείας του ∆ήµου Μαρώνειας-Σαπών, που αφορά στην έγκριση 
παραχώρησης σχολικού χώρου. 

 

Αποφασίζουµε 

την παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυµναστηρίου του ΓΕΛ 
Ξυλαγανής, στο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Ξυλαγανής, για το σχολικό έτος 2018-2019, για τέσσερις ηµέρες της 
εβδοµάδας, ήτοι: ∆ευτέρα, Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή και κατά τις ώρες 6 
έως 9 µ.µ., προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για άσκηση αθλητικών 
δραστηριοτήτων από τα παιδιά, υπό την τήρηση των απαραίτητων παρακάτω 
προϋποθέσεων: 

• Μη παρεµπόδιση της λειτουργίας του σχολείου. 

• Ο χώρος θα χρησιµοποιείται αυστηρά και µόνο από το Σύλλογο Γονέων 
και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου Ξυλαγανής, για άσκηση αθλητικών 
δραστηριοτήτων των παιδιών τους. 

• Η αποκατάσταση τυχών ζηµιών κατά τη χρήση του διατιθεµένου 
σχολικού χώρου θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε τη Σχολική Επιτροπή. 

• Οι υπεύθυνοι, µετά τη χρήση του γυµναστηρίου, θα το παραδίδουν 
τακτοποιηµένο και καθαρό, ώστε να µην παρακωλύεται η εύρυθµη 
λειτουργία των σχολικών µονάδων την επόµενη της χρήσεως ηµέρα. 

• Τη µη µόνιµη τοποθέτηση αντικειµένων στους χώρους του Κλειστού 
Γυµναστηρίου από το χρήστη, καθώς και αποµάκρυνση οτιδήποτε 
χρησιµοποιηθεί κατά τις δραστηριότητές του, µετά το πέρας του χρονικού 
διαστήµατος διάθεσης. 

• Το σεβασµό του χώρου των σχολικών µονάδων Γυµνασίου και Λυκείου 
Ξυλαγανής κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. 

• Ο Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια 
των συµµετεχόντων και ουδεµία ευθύνη φέρει ο ∆ιευθυντής του Σχολείου ή 
η Σχολική Επιτροπή. 

• Αν ο διατιθέµενος χώρος αιτηθεί από άλλο φορέα θα γίνεται διευθέτηση 
του προγράµµατος του χρήση σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή. 



• Σε κάθε περίπτωση οι εκδηλώσεις της µαθητικής κοινότητας του 
Σχολείου έχουν προτεραιότητα και ο χρήστης θα αναβάλλει τις 
δραστηριότητές του. 

• Την ευθύνη ανοίγµατος και κλεισίµατος του χώρου καθώς και την 
ευθύνη διάρρηξης, κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού, κατά τη 
διάρκεια της χρήσης, φέρει εξ’ ολοκλήρου ο χρήστης.  

• Η αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που είναι πιθανόν να προκύψουν 
κατά τη χρήση του σχολικού χώρου θα επιλύονται µε τη συνεργασία του 
∆ιευθυντή του ΓΕΛ Ξυλαγανής, της Σχολικής Επιτροπής και του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου Ξυλαγανής. 

• Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράβασης των παραπάνω όρων θα 
συνεπάγεται άρση της διάθεσης. 

 

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Μαρώνειας-Σαπών. Να κοινοποιηθεί στο Σύλλογο γονέων και κηδεµόνων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ξυλαγανής καθώς και στο αναφερόµενο Σχολείο ΓΕΛ-Γυµνάσιο Ξυλαγανής.  

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ 


