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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» 

 
 
Την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ στην αίθουσα του 
Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 114, 
Ηλιούπολη), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» κατόπιν της με 
αρ. πρωτ.: 60/28-05-2012 νόμιμης πρόσκλησης του πρόεδρου κου 
Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, προς όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι ακόλουθοι: 

Τακτικά μέλη:                                                                                                                                                    

Γαλατιανού Αναστασία, Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Μπούμπα Αικατερίνη,  

Παπαδογιάννη Δέσποινα, Περαχωρίτη Μαρία, Χάλαρη Μαρία, Χρυσοσπάθης 

Γεώργιος 

Αναπληρωματικά μέλη:  Καραμολέγκου Ελένη, Μάλλιος Λεωνίδας, Μιχαλακάκου 

Δήμητρα, Μπασούρης Μαρίνος, Φεραδούρος Γρηγόρης 

 

 

 

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όπως αυτά διατυπώθηκαν στη σχετική 

πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη του Δ.Σ., ήταν: 
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1) Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς. 

2) Συζήτηση σχετικά με την εγκυρότητα ή μη της Απόφασης 51/2011 που 

αφορά την αυτόνομη λειτουργία του 17ου δημοτικού σχολείου ως σχολικής 

κοινότητας. 

3) Συζήτηση σχετικά με την ανανέωση των Συμβάσεων των Κυλικείων που 

λήγουν στις  30/06/2012.  

4) Συζήτηση σχετικά με την λήξη των Συμβάσεων των Μειοδοτών και την 

προκήρυξη νέων σχετικών διαγωνισμών.  

 

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος και αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο 
κώλυμα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Κωνσταντινόπουλος κήρυξε 
την Έναρξη της Συνεδρίασης. 

                        **** ***** ** ************************************ 
ΘΕΜΑ 1Ο : Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς 

Ο Πρόεδρος ξεκίνησε τη διαδικασία με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

σχετικά με τη  παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς:  

1) Σχετικά με τη παραχώρηση χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου για στέγαση του 

Συλλόγου Δασκάλων αφού διάβασε τη σχετική αλληλογραφία του Δ. Σ του Συλλόγου 

Δασκάλων και την εισήγηση του διευθυντή του σχολείου σχετικά με το θέμα και 

ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάνθηκε να παραχωρηθεί η αίθουσα που 

χρησιμοποιείται  από το Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου κάθε 

Σάββατο για σκίτσο χωρίς να σταματήσει εκ μέρους του Συλλόγου η δραστηριότητα 

αυτή. Το παραπάνω αίτημα εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Παράλληλα αποφασίστηκε ομόφωνα να κληθούν οι Πρόεδροι α) του Συλλόγου 

Ποντίων η «Τρυγόνα» και β) του Συλλόγου «Ο Καβάφης» και να ενημερωθούν πως η 

στέγασή τους δεν είναι σύννομη αφού δεν έχουν ζητήσει εγγράφως χώρο και ως εκ 

τούτου άδεια στέγασης. Εφόσον επιθυμούν να συνεχιστεί η στέγασή τους να 

ενημερωθούν ότι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση. 

2) Εγκρίνεται ομόφωνα  η παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 17ου 

δημοτικού σχολείου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου για 

διάφορες εκδηλώσεις των μαθητών με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. 

3) Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διάβασε την αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «ΑΘΛΟΣ» 

για παραχώρηση αίθουσας του 13ου δημοτικού σχολείου Ηλιούπολης από 

18/06/2012 έως 20/07/2012 από 7:30 π.μ. έως 9:00 π.μ. και από 14:00 μ.μ. έως 

16:00 μ.μ. ως χώρος υποδοχής – αναμονής παιδιών. Το αίτημα εγκρίθηκε ομόφωνα. 
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4) Εγκρίνεται ομόφωνα η παραχώρηση των ισογείων αιθουσών και του 

Γυμναστηρίου του 1ου δημοτικού σχολείου στην Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου από 20/06/2012 έως 30/07/2012 για την λειτουργία «Κ.Δ.ΑΠ». 

5) Εγκρίνεται ομόφωνα  η παραχώρηση αιθουσών του 2ου, 4ου και  8ου δημοτικού 

σχολείου στο Γαλλικό Ινστιτούτο για διεξαγωγή γραπτών και προφορικών εξετάσεων 

σε ώρες που δεν εμποδίζεται η λειτουργία τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα του 

Ινστιτούτου. 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 15/2012 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. 

 
 

                             ******************************************** 

Εφόσον συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αφού δεν προέκυψε 
κάποιος άλλος λόγος ή θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κος Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, κήρυξε την Λήξη της Συνεδρίασης. 

Μετά την σύνταξή του  το Πρακτικό της συνεδρίασης υπογράφηκε ως εξής: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ   

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος                                          Γαλατιανού Αναστασία  

                                                                                            Καραμολέγκου Ελένη 

                                                                                            Κολιοφώτης Χαράλαμπος  

                                                                                            Μάλλιος Λεωνίδας 

                                                                                            Μιχαλακάκου Δήμητρα, 

                                                                                            Μπασούρης Μαρίνος, 

                                                                                            Μπούμπα Αικατερίνη   

                                                                                            Παπαδογιάννη Δέσποινα  

                                                                                            Περαχωρίτη Μαρία 

                                                                                            Φεραδούρος Γρηγόρης 

                                                                                            Χάλαρη Μαρία  

                                                                                            Χρυσοσπάθης Γεώργιος 
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