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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης/2020 Τακτικής-δια περιφοράς συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 57
ΘΕΜΑ: Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων (σχετ: 2/2020 Απ. Δ.Ε.Π).
Σήμερα την 28η του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 12:00 και
ώρα λήξης στις 14:00, συνήλθε σε τακτική-δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ.
πρωτ.: 6806/24-04-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στα μέλη του στις 24-04-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και
στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ.
(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη-δια περιφοράς
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν τριάντα τρία (33) ήτοι:

Συμμετέχοντες:
1. Ε. Σάββα
10. Ε. Πετούσης
19. Π. Μοσχονάς
28. Κ. Φωτεινάκης
2. Φ. Θεοδωρακόπουλος
11. Κ. Χρονοπούλου
20. Μ. Χουδελούδης
29. Ι. Κέντρης
3. Β. Καρατζαφέρης
12. Δ. Δούμουρα
21. Η. Βαρυτιμιάδης
30. Ε. Τοκατλίδη
4. Ε. Μπέλα
13. Μ. Κοντογιάννη
22. Ε. Θέρμου
31. Ι. Θεοτοκάς
5. Γ. Αργυρόπουλος
14. Π. Τσατσαρώνης
23. Α. Θεοφίλης
32. Κ. Ασπρογέρακας
6. Ε. Ζεβόλης
15. Μ. Σελέκος
24. Ι. Αλεξόπουλος
33. Α. Γκανά-Ρηγάκη
7. Γ. Βελέντζας
16. Ν. Δαουάχερ
25. Λ. Παπαδάκος
8. Ι. Ηλιάδης
17. Β. Παντελάρος
26. Θ. Σπηλιόπουλος
9. Δ. Τσατσαμπάς
18. Ν. Καραγιάννης
27. Α. Βίτσα
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε
σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (33) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων
ως κατεπείγοντα: 1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 2. Πρόταση
έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για πρόγραμμα ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα χορήγησης σχολικών γευμάτων.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1ου ,, & 2ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους μετά
το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 15ο & 16ο θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7
όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ).
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 7ο , 8ο & 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τις με αρ. πρωτ.: 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και αρ. πρωτ.:
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με
τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη του Σώματος για το 12ο θέμα της ημερησίας
διάταξης, κατόπιν της 2/2020 Απ. ΔΕΠ στην οποία αναφέρεται ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αρ. αποφάσεως : 2
Θέμα: «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων».
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Δ.Ε.Π. κατόπιν της με αριθ. Πρωτ
1506/27/1/2020 του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη συμμετοχή, δεδομένου ότι επί συνόλου δεκαπέντε (15) μελών βρέθηκαν
παρόντα εννέα (09) μέλη ήτοι:
Παρόντες
1. Ζεβόλης Ευάγγελος
9. Χανιωτάκης Νικόλαος
2. Κοντογιάννη Μαρία
3. Αντωνόπουλος Γεώργιος
4. Μπάλλος Στυλιανός απών
5. Σακουλογέωργα Χρυσάνθη απούσα
6 Μουστακαλή Αναστασία απούσα
7 Θεοδώρου Χριστιάννα απούσα

10. Μπίζου Βασιλική
11. Μπούτση Αθηνά
12. Μπίσδας Γεώργιος απών
13. Παπαδοπούλου- Πασχάλη Ευριδίκη
14. Καρκούλια Αννα
15. Θεοτοκάς Ισίδωρος απών

8. Σιώχος Νικόλαος
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε.Π. τα εξής:
Στην υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «- όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών
χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν.
1566/85»
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 διευκρινίζονται τα εξής:
α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφόρων
εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυκλίου.
β) Παραχωρούνται συνήθως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στη Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για
την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης ή άλλους φορείς.
Στην πρώτη περίπτωση ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση σχολικών χώρων, υποβάλλει σχετική αίτηση
στη σχολική επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος του προγράμματος).
Η σχολική επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας .
Όσον αφορά τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων , την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,
εφόσον επιθυμούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με δική τους ευθύνη (οικονομική
στήριξη) υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν
(περιεχόμενο, διάρκεια, φάκελος με τους τίτλους σπουδών των διδασκόντων).
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Η σχολική επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με
εισήγηση της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να γνωμοδοτήσει επάνω στα ακόλουθα
σημεία:
α) Αν το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
β) Αν το πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, παρεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία που
είναι ευθύνη της Πολιτείας.
γ) Αν η ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης ανατίθεται αποκλειστικά σε
εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.(αδιόριστο).
δ) Σε περίπτωση που το πρόγραμμα στελεχώνεται με περισσότερα του ενός άτομα, αν όλα αυτά τα άτομα που
προσλήφθηκαν, έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του φακέλου τους)
ε) Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης αντλούν το περιεχόμενο τους από: τις Εικαστικές Τέχνες, τη
Μουσική, το Θεατρικό παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την
ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία για την επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει να έχει την έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε
ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική
δυνατότητα.
Στην εγκύκλιο 36/09.10.2007 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το
Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με εισήγησή της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο
προκειμένου να γνωμοδοτήσει μετά και μετά τη γνωμοδότηση του Σχολικού Συμβούλου, ο Διευθυντής του σχολείου
υποβάλλει το φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας, μέσω του αρμόδιου
Προϊσταμένου, αρχικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και μετά στον οικείο Νομάρχη για έγκριση της παραχώρησης
του σχολικού χώρου.
Όμως έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006
ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες
χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή (αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α')
Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται
δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση
έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν
υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.
Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα
νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά
συμφέροντα.
Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου δίνεται πλέον από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 επισημαίνεται ότι η προώθηση των σχετικών αιτημάτων για
χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων
προγραμμάτων που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της
δημοτικής επιτροπής παιδείας.
Στην υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση ενδεικτικά είναι:
α. Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.
β. Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.
γ. Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα που θα
εξυπηρετηθεί.
δ. Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων.»
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη








Το άρθρο 41 του Ν. 1566/85
Το άρθρο 5 του Ν.1894/90
Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998
Την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/804/16.12.1997
Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/170/05.05.1998
Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000
Την εγκύκλιο 36/09.10.2007 του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
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 Την υπ’ αριθ.17 αρμοδιότητα της περίπτ. Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010
 το άρθρο 185 του ν. 3463/06
 Tα έγγραφα του φορέα με τα οποία ζητείται η παραχώρηση του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου
 Την υπ’ αριθ. 42/2019 απόφαση της δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής του δήμου Χαϊδαρίου για την
παραχώρηση του αύλειου χώρου του 7ου γυμνασίου για αθλητική δραστηριότητα ( Καλαθοσφαίριση ).

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΔΕΠ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα συζήτησε διεξοδικά το θέμα.
Συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραχώρηση του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου, στο Σύλλογο Γονέων & κηδεμόνων για αθλητική
δραστηριότητα (καλαθοσφαίριση) ως εξής: Τετάρτη 16:00- 17:00 Σάββατο :09:00 – 11:00
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την 2/2020 Απ. ΔΕΠ, τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, τις σχετικές
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1)
και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής [(σύνολο (14 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν
Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση)
[(σύνολο (8) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης
και οι δημοτικοί
σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά), [(σύνολο (3) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής
κ. Θ. Σπηλιόπουλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) [(σύνολο (3 ) συμμετεχόντων)],
ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Ι. Κέντρης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι
Αναγέννηση), [(σύνολο(3) συμμετεχόντων ψήφισαν Υπέρ του θέματος. H δημοτική σύμβουλος Ε. Τοκατλίδη της
παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην άποψή της αναφέρει: «συμφωνώ,
λαμβάνοντας υπ όψιν τη ρητή διαβεβαίωση του προέδρου κ. Ζεβόλη ότι οι καθηγητές που θα κάνουν δραστηριότητες στα
σχολεία θα τις πραγματοποιούν ΔΩΡΕΑΝ !» Ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας και η δημοτική σύμβουλος της
παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ), [(σύνολο (2 ) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος.
Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί των συμμετεχόντων (33) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (33) ψηφισάντων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης :
- του αύλειου χώρου του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για αθλητική
δραστηριότητα (καλαθοσφαίριση) ως εξής: Τετάρτη 16:00- 17:00 Σάββατο :09:00 – 11:00, σύμφωνα με την
αριθμ. 02/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου μας, όπως αποτυπώνεται εξ
ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 29-04-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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