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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό με αριθμό 3  της 14/3/2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου « Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ         7         14/3/2018     

ΘΕΜΑ 4ον : « Λήψη απόφασης για Συμψηφισμό ποσού δαπάνης, για επισκευές 
στο χώρο του κυλικείου του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ»

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα στις  14 ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2018,

ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 13.30  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ

Συνεδρίαση,  στην αίθουσα συνεδριάσεων, του Δημοτικού Συμβουλίου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου,  «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων, ύστερα από την 
υπ΄αριθμ. 29/13/3/2018 πρόσκληση του Προέδρου κου Παπαθανασίου Αθανάσιου, η οποία 
δόθηκε, νόμιμα και εμπρόθεσμα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν 
3852/2010, σε κάθε ένα από τα μέλη χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία γιατί σε σύνολο (11) μελών βρέθηκαν 
παρόντα έξι ( 6 ) μέλη,  ο κος  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ



ΖΑΡΑΦΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (αναπληρώτρια της κας Κίκερα Αικατερίνης)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΙΚΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΡΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

ΘΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ο Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Κ. Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
εισηγήθηκε το αναφερόμενο θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο,

 Λαμβάνοντας υπόψη:

1/  Την υπ’ αριθμ. 236/23/10/2017 Απόφαση  ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ , Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λουτρακίου – 
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, η οποία δημοσιεύτηκε και αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6992ΩΛ3-
10Ω.  

2/ Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α),

3/ Τις διατάξεις του άρθρου 240 & 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» ΦΕΚ 114Α),

4/ Την υπ΄ αριθμ. 8440/25.2.2011 απόφαση του ΥΠΕΣΑΗΔ « Καθορισμός λειτουργίας των 
Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων (ΦΕΚ 318/25.2.2011).

5/ Την υπ΄αριθμ. 27/28/2/2018 αίτηση του μισθωτή κου Καμζόλα Δημήτριου, περί 
συμψηφισμού ποσού δαπάνης για επισκευές στο χώρο του κυλικείου, του συγκροτήματος 
ΕΠΑΛ.

Αναπτύσσοντας δε την εισήγηση του ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τα εξής:

Σας  γνωρίζουμε ότι ο μισθωτής  του κυλικείου του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ κος 
Καμζόλας  Δημήτριος, κατέθεσε αίτημα  Συμψηφισμού με  μέρος του  ποσού της επόμενης 
Δόσης Μισθίου, με το κόστος δαπάνης, το οποίο αφορά επισκευές στον χώρο του 
κυλικείου.

Συγκεκριμένα, η Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 32 της ΚΥΑ {….κατά το 
χρόνο προκήρυξης υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του 



χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το 
Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις…}

Δεδομένου ότι η προηγούμενη μισθώτρια, παρέδωσε τον χώρο του κυλικείου  
εντελώς ακατάλληλο προς χρήση, λόγω των εκτεταμένων ζημιών και φθορών, εζητήθη από 
τον κο Καμζόλα να περιμένει  λίγο διάστημα, μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές από το 
συνεργείο του Δήμου καθότι ήταν πολλά αυτά που έπρεπε να επισκευαστούν.

Ο κος Καμζόλας εξέφρασε την επιθυμία να προβεί εκείνος  στην αποκατάσταση των 
ζημιών, το οποίο και έπραξε, τον  Σεπτέμβριο του 2015.

Το συνολικό κόστος των επισκευών ανέρχεται στο ποσό των 980,00 ευρώ.

Οι εργασίες στον χώρο του κυλικείου αφορούσαν:

 Σοβάτισμα και βάψιμο εσωτερικού χώρου. Κόστος  = 550,00 ευρώ.
 Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων. Κόστος = 180,00 ευρώ.
 Μερική αποκατάσταση στα υδραυλικά του εσωτερικού χώρου,  αποχέτευσης, 

σωληνώσεις και αγορά – τοποθέτηση βρυσών κτλ. Κόστος = 250,00 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω ο μισθωτής κος Καμζόλας Δημήτριος, αιτείται τον Συμψηφισμό 
του ποσού των 980,00 ευρώ με μέρος της Δόσης του επόμενου Μισθίου.

Kατόπιν αυτού, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.

Και μετά από διαλογική συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το αίτημα του μισθωτή κου Καμζόλα Δημήτρη, περί Συμψηφισμού ποσού 
δαπάνης επισκευών στον χώρο του κυλικείου του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ –ΕΚ 
Λουτρακίου, με την ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ να προσκομίσει στην Β/Θμια Σχολική Επιτροπή τα 
αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια δαπανών).

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής κο Παπαθανασίου 
Αθανάσιο, για περαιτέρω δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό         7/2018  

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  15/3/2018

Ο Πρόεδρος Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ




