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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34/2016 Α.Δ. περί παραχώρησης
χρήσης χώρου του Εργαστηριακού Κέντρου Λουτρακίου στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη διενέργεια εξετάσεων
απόκτησης επαγγελματικών αδειών.
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/7-62010), 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.
Η μη λειτουργία όμως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για
διάφορους λόγους δεν συνεπάγεται και την απόρριψη του αιτήματος, το οποίο
υποβάλλεται στο αρμόδιο για την έγκριση όργανο με έγγραφο όπου θα
αναφέρεται ο λόγος της παράλειψης της πρότασης της δημοτικής επιτροπής
(π.χ. δεν συγκροτήθηκε, δεν συνέρχεται κ.λ.π.).
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.Την υπ’ αριθμ. 34/4-1-2016 (με ΑΔΑ ΩΧΝΔΩΛ3-16Ω) προγενέστερη
Απόφασή του, με την οποία παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
(Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας), κατόπιν αιτήματός της, η χρήση χώρου
του Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Λουτρακίου, το οποίο ευρίσκεται επί της
Παλαιάς Οδού Κορίνθου - Επιδαύρου στην Κυρα - Βρύση, και συγκεκριμένα
του χώρου και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Θερμικών & Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων που ανήκει στο Κέντρο αυτό, με σκοπό τη διενέργεια του
πρακτικού μέρους των εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών
του άρθρου 5 Ν. 3982/2011 και συγκεκριμένα αδειών υδραυλικών, προς
εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, κατόπιν συναίνεσης του Δ/ντή του
Ε.Κ. και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27/2015 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της οικείας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Οι εν λόγω εξετάσεις θα διεξάγονταν τον Ιανουάριο του 2016
(πιθανότατα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο αυτού).
Στην ίδια Απόφαση καθορίζονταν όλα τα σχετικά με την εν λόγω
παραχώρηση, όπως οι όροι που θα την διέπουν, οι λεπτομέρειες αυτής κλπ.
Η Απόφαση αυτή λήφθηκε χωρίς να εισηγηθεί το θέμα σχετικά η
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, κάτι που προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία, καθότι, όπως προκύπτει από το από 4/1/2016 έγγραφο της
προέδρου της, η Επιτροπή αδυνατούσε να συγκληθεί άμεσα, αφού αφενός τα
περισσότερα μέλη της είναι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίσκονταν σε άδεια λόγω
των διακοπών των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς και συνεπώς δεν θα
εξασφαλιζόταν η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή της συνεδρίασής της,
κι αφετέρου υπήρχε στενότητα χρόνου για την διεξαγωγή των εξετάσεων.
9.Το υπ’ αριθμ. 133/5-2-2016 (με αριθμό πρωτ. Δήμου 2223/10-22016) έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας - Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Επαγγέλματος προς τον Δήμο μας, με το οποίο ζητά την τροποποίηση
της προαναφερθείσας Απόφασης Δημάρχου ως προς το χρόνο της
παραχώρησης, δεδομένου ότι υπάρχει συνεχής αναγκαιότητα για τη
διεξαγωγή των εν λόγω εξετάσεων (μία ή και περισσότερες φορές τον μήνα,
ανάλογα με τις αιτήσεις που υποβάλλονται).
10.Το υπ’ αριθμ. 1142/11-2-2016 (με αριθμό πρωτ. Δήμου 2341/12-22016) έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το
οποίο αφενός διαβιβάζει εκ νέου στον Δήμο μας το ανωτέρω έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κι αφετέρου ζητά την ικανοποίηση του
αιτήματος που αναφέρεται σε αυτό.
11.Το υπ’ αριθμ. 33/15-2-2016 έγγραφο του Δ/ντή του 1ου
Εργαστηριακού Κέντρου Λουτρακίου με το οποίο, μεταξύ άλλων, συναινεί
στην παραχώρηση του χώρου και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου
Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων που ανήκει στο Ε.Κ. για όσο
χρονικό διάστημα τον χρειαστεί η Περιφέρεια για τη διενέργεια των εξετάσεων.
12. Την υπ’ αριθμ. 1/1-3-2016 (με ΑΔΑ ΩΠ0ΦΟΞΥ6-0ΦΤ) Απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”, με την οποία εγκρίνει την
επ’ αόριστον παραχώρηση χρήσης του χώρου του Ε.Κ. Λουτρακίου.
13.Το υπ’ αριθμ. 41/2-3-2016 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 3687/2-3-2016)
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.
14.Την υπ’ αριθμ. 5/9-3-2016 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34/4-1-2016
προγενέστερης Απόφασης Δημάρχου και συγκεκριμένα ως προς την διάρκεια
της παραχώρησης, προς ικανοποίηση του νέου αιτήματος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, ώστε η ανωτέρω παραχώρηση να ισχύει όχι μόνο για τον
Ιανουάριο 2016, αλλά για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι ανακλήσεως ή
τροποποιήσεως της Απόφασης παραχώρησης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 34/4-1-2016 προγενέστερης
Απόφασής μας, με την οποία παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας) η χρήση χώρου του
Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Λουτρακίου, το οποίο ευρίσκεται επί της
Παλαιάς Οδού Κορίνθου - Επιδαύρου στην Κυρα - Βρύση, και συγκεκριμένα
του χώρου και του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Θερμικών & Υδραυλικών
Εγκαταστάσεων που ανήκει στο Κέντρο αυτό, με σκοπό τη διενέργεια του
πρακτικού μέρους των εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών
του άρθρου 5 Ν. 3982/2011 και συγκεκριμένα αδειών υδραυλικών, προς
εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος, ως προς το σκέλος της που αφορά
τη διάρκεια της παραχώρησης, προς ικανοποίηση του νέου αιτήματος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατόπιν συναίνεσης του Δ/ντή του Ε.Κ. και
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 1/2016 & 5/2016 Αποφάσεις της οικείας Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της οικείας Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας, αντίστοιχα.
Συγκεκριμένα η ανωτέρω παραχώρηση θα ισχύει για όλο το
χρονικό διάστημα μέχρι ανακλήσεως ή τροποποιήσεως της υπ’ αριθμ.
34/2016 όμοιας Απόφασής μας, η οποία κατά τα λοιπά (π.χ. τις
λεπτομέρειες της παραχώρησης, τους όρους αυτής κλπ) παραμένει ως έχει.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί α) στην Περιφερειακή Ενότητα
Κορινθίας - Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Επαγγέλματος (Αγ. Νικολάου 29 - Τ.Κ.
20 131 Κόρινθος), β) στο Εργαστηριακό Κέντρο Λουτρακίου (Παλ. Οδό
Κορίνθου - Επιδαύρου , 201 00 Κυρα - Βρύση) , γ) στη Δ/νση Β/θμιας
Εκπ/σης Κορινθίας (Νοταρά 123 - 201 31 Κόρινθος), δ) στη Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και ε)στην οικεία
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, προκειμένου να λάβουν γνώση και για δικές
τους, κατά περίπτωση, ενέργειες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος
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