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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  5ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως :  85 

 
 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικού κτηρίου 1

ου
 Γυμνασίου για διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας Ευropalso/ESB. 

Σήμερα την 23η του μήνα  Ιουνίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  20:00 ,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 10363/19-06-2020 προσκλήσεως του 

Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  19-06-2020, στον κ. 

Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  η οποία 

πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, 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  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 

παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα ένα  (31) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης Απών 

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 
Απών 

 

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θεμάτων ως κατεπείγοντα:  1. Λήψη απόφασης παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της υπ΄αριθμ. 320/2020 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αριθμ. πρωτ.: 10364/2020). 2. Λήψη απόφασης περί πρόσληψης προσωπικού για 

την στελέχωση των παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη 

του  1
ου

ΕΗΔ  θέματος και τη συζήτησή του ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη και την ένταξη του 2

ου
 ΕΗΔ θέματος και τη 

συζήτησή του ( μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης) ως 15
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης. (Ν. 

3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

Αποχωρήσεις: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Ι.  Κέντρης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 1

ου
 (πλέον)  θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Ν. Δαουάχερ και Η. Βαρυτιμιάδης, αποχώρησαν από 

τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3
ου

 (πλέον) θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Β. 

Παντελάρος  και  Φ. Θεοδωρακόπουλος,  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 15
ου

 (πλέον) θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 7
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος,  την αριθμ. 7/2020  Απόφασης της  Δ.Ε.Π , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  
  

  ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς    44ηηςς
      τταακκττιικκήήςς    σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς    ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠααιιδδεείίααςς  

  

  ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ::  77  
    

ΘΘέέμμαα::  ««ΠΠααρρααχχώώρρηησσηη  σσχχοολλιικκοούύ  κκττιιρρίίοουυ  11οουυ  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  γγιιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήή        εεξξεεττάάσσεεωωνν  γγλλωωσσσσοομμάάθθεειιααςς  
EEuurrooppaallssoo//EESSBB»»..  

  
ΣΣττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  κκααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  σσήήμμεερραα  ττηηνν  1155ηη  ττοουυ  μμήήνναα  ΙΙοουυννίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  22002200  ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    
ΔΔεευυττέέρραα    κκααιι  ώώρραα  1144::0000,,  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  ΤΤαακκττιικκήή    ΣΣυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΔΔ..ΕΕ..ΠΠ..  κκααττόόππιινν  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  ΠΠρρωωττ  99446633//1111//0066//22002200  ττοουυ  

ΔΔήήμμοουυ  εεγγγγρράάφφοουυ  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  ττοουυ    ΠΠρροοέέδδρροουυ..  
ΑΑφφοούύ  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ννόόμμιιμμηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  δδεεκκααππέέννττεε  ((1155))  μμεελλώώνν  ββρρέέθθηηκκαανν  

ππααρρόόνντταα  έέννττεεκκαα  ((1111))  μμέέλληη  ήήττοοιι::  

  

ΠΠ  αα  ρρ  όό  νν  ττ  εε  ςς  
  

11..  ΖΖεεββόόλληηςς  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς    99..  ΧΧααννιιωωττάάκκηηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς    

22..  ΚΚοοννττοογγιιάάννννηη  ΜΜααρρίίαα    1100..  ΜΜππίίζζοουυ  ΒΒαασσιιλλιικκήή      ααπποούύσσαα  

33..  ΑΑννττωωννόόπποουυλλοοςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς    1111..  ΜΜπποούύττσσηη  ΑΑθθηηννάά  

44..  ΜΜππάάλλλλοοςς    ΣΣττυυλλιιααννόόςς    1122..  ΜΜππίίσσδδααςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς      

55..  ΣΣαακκοουυλλοογγέέωωρργγαα  ΧΧρρυυσσάάννθθηη  ααπποούύσσαα              1133..  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ--  ΠΠαασσχχάάλληη  ΕΕυυρριιδδίίκκηη  ααπποούύσσαα  

66  ΜΜοουυσστταακκααλλήή  ΑΑνναασστταασσίίαα    ααπποούύσσαα  1144..    ΚΚααρρκκοούύλλιιαα  ΑΑνννναα  

77  ΘΘεεοοδδώώρροουυ  ΧΧρριισσττιιάάνννναα      1155..    ΘΘεεοοττοοκκάάςς  ΙΙσσίίδδωωρροοςς    

88..  ΣΣιιώώχχοοςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς      

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς..  

  

      ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς    ττοο    11
οο
  θθέέμμαα  έέθθεεσσεε  υυππόόψψηη  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ΔΔ..ΕΕ..ΠΠ..  τταα  εεξξήήςς::  

  

ΣΣττηηνν  υυππ''  ααρριιθθ..  ΔΔ44//3366//1144..22..11999922  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥΠΠΕΕΠΠΘΘ  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  ««--  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  σσχχοολλιικκώώνν  

χχώώρρωωνν  εεφφααρρμμόόζζοοννττααιι  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΑΑρρ..  55  ττοουυ  ΝΝ..11889944//9900  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΑΑρρ..  4411  ττοουυ  ΝΝ..  11556666//8855»»  

  

ΣΣττηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥππ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  ΔΔ44//221100//2200..0022..11999988  δδιιεευυκκρριιννίίζζοοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::  

αα))  ΣΣχχοολλιικκοοίί  χχώώρροοιι  ππααρρααχχωωρροούύννττααιι  γγιιαα  χχρρήήσσηη  σσεε  φφοορρεείίςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννωωννίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  δδιιααφφόόρρωωνν  

εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ((σσυυννήήθθωωςς  ηημμεερρήήσσιιωωνν))  σσττοο  ππννεεύύμμαα  ττηηςς  ππααρρααππάάννωω  εεγγκκυυκκλλίίοουυ..  

ββ))  ΠΠααρρααχχωωρροούύννττααιι  σσυυννήήθθωωςς  σσττοουυςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς  ΓΓοοννέέωωνν  κκααιι  ΚΚηηδδεεμμόόννωωνν,,  σσττηη  ΤΤοοππιικκήή  κκααιι  ΝΝοομμααρρχχιιαακκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  γγιιαα  
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ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  δδηημμιιοουυρργγιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ήή    άάλλλλοουυςς  φφοορρεείίςς..  

ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  φφοορρέέααςς  πποουυ  εεννδδιιααφφέέρρεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  σσχχοολλιικκώώνν  χχώώρρωωνν,,  υυπποοββάάλλλλεειι  σσχχεεττιικκήή  ααίίττηησσηη  

σσττηη  σσχχοολλιικκήή  εεππιιττρροοππήή  μμεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ((εείίδδοοςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  δδιιάάρρκκεειιαα,,  υυππεεύύθθυυννοοςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς))..  

ΗΗ  σσχχοολλιικκήή  εεππιιττρροοππήή  εειισσηηγγεείίττααιι  θθεεττιικκάά  ήή  ααρρννηηττιικκάά  ααννααλλόόγγωωςς  σσττηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠααιιδδεείίααςς  ..  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττοουυςς  ΣΣυυλλλλόόγγοουυςς  γγοοννέέωωνν  κκααιι  κκηηδδεεμμόόννωωνν  ,,  ττηηνν  ΤΤοοππιικκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  κκααιι  ΝΝοομμααρρχχιιαακκήή  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη,,  

εεφφόόσσοονν  εεππιιθθυυμμοούύνν  νναα  εεφφααρρμμόόσσοουυνν  ππρρόόγγρρααμμμμαα  δδηημμιιοουυρργγιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  μμεε  δδιικκήή  ττοουυςς  εευυθθύύννηη  ((οοιικκοοννοομμιικκήή  σσττήήρριιξξηη))  

υυπποοββάάλλλλοουυνν  σσχχεεττιικκήή  ααίίττηησσηη  σσττηη  ΣΣχχοολλιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  μμεε  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  πποουυ  ππρροοττίίθθεεννττααιι  νναα  εεφφααρρμμόόσσοουυνν  ((ππεερριιεεχχόόμμεεννοο,,  

δδιιάάρρκκεειιαα,,  φφάάκκεελλοοςς  μμεε  ττοουυςς  ττίίττλλοουυςς  σσπποουυδδώώνν  ττωωνν  δδιιδδαασσκκόόννττωωνν))..  

ΗΗ  σσχχοολλιικκήή  εεππιιττρροοππήή  δδιιααππιισσττώώννεειι,,  αανν  ττηηρροούύννττααιι  οοιι  ααππόό  ττοο  ΝΝόόμμοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  υυπποοββάάλλλλεειι  μμεε  

εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  ΣΣχχοολλιικκόό  ΣΣύύμμββοουυλλοο  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειι  εεππάάννωω  σστταα  αακκόόλλοουυθθαα  

σσηημμεείίαα::  

αα))  ΑΑνν  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  εεννααρρμμοοννίίζζεεττααιι  μμεε  ττοουυςς  ββαασσιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  κκααιι  ττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  μμααςς  σσυυσσττήήμμααττοοςς..  

ββ))  ΑΑνν  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  μμεε  τταα  γγννωωσσττιικκάά  ααννττιικκεείίμμεενναα  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεειι,,  ππααρρεεμμββααίίννεειι  σσττηηνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  πποουυ  

εείίννααιι  εευυθθύύννηη  ττηηςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς..  

γγ))  ΑΑνν  ηη  εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  δδηημμιιοουυρργγιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ααννααττίίθθεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  σσεε  

εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ττηηςς  ΠΠρρωωττοοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς..((ααδδιιόόρριισσττοο))..  

δδ))  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττεελλεεχχώώννεεττααιι  μμεε  ππεερριισσσσόόττεερραα  ττοουυ  εεννόόςς  άάττοομμαα,,  αανν  όόλλαα  ααυυττάά  τταα  άάττοομμαα  πποουυ  

ππρροοσσλλήήφφθθηηκκαανν,,  έέχχοουυνν  τταα  κκααττάάλλλληηλλαα  ππρροοσσόόνντταα  ((μμεε  ββάάσσηη  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ  ττοουυςς))  

εε))  ΤΤαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα  δδηημμιιοουυρργγιικκήήςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  ααννττλλοούύνν  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ττοουυςς  ααππόό::  ττιιςς  ΕΕιικκαασσττιικκέέςς  ΤΤέέχχννεεςς,,  ττηη  ΜΜοουυσσιικκήή,,  

ττοο  ΘΘεεααττρριικκόό  ππααιιχχννίίδδιι,,  ττοο  χχοορρόό,,  ττηηνν  κκίίννηησσηη,,  ττιιςς  ααθθλλοοππααιιδδιιέέςς,,  ττιιςς  ππρροοββοολλέέςς,,  τταα  εεππιιττρρααππέέζζιιαα  ππααιιχχννίίδδιιαα,,  ττηηνν  εεννιισσχχυυττιικκήή  

δδιιδδαασσκκααλλίίαα,,  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεππόόμμεεννηη  ηημμέέρραα  σσττοο  σσχχοολλεείίοο  κκααιι  ττιιςς  πποολλιιττιισσττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς..  ΟΟπποοιιααδδήήπποοττεε  άάλλλληη  

δδρράάσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  έέχχεειι  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  

ΔΔεενν  ππααρρααχχωωρροούύννττααιι  χχώώρροοιι  γγιιαα  ππρροογγρράάμμμμαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  εεππιιλλεεκκττιικκάά  σσεε  μμεεμμοοννωωμμέέννοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ήή  σσεε  οομμάάδδεεςς  

μμααθθηηττώώνν,,  μμεε  κκρριιττήήρριιαα  οοιικκοοννοομμιικκοοκκοοιιννωωννιικκάά  κκααιι  ααπποοκκλλεείίοουυνν  άάλλλλοουυςς  μμααθθηηττέέςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  οοιικκοοννοομμιικκήή  δδυυννααττόόττηητταα..  

ΣΣττηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  3366//0099..1100..22000077  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  ηη  ΣΣχχοολλιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  δδιιααππιισσττώώννεειι  αανν  ππλληηρροούύννττααιι  οοιι  ααππόό  ττοο  

ΝΝόόμμοο  ππρροοββλλεεππόόμμεεννεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  κκααιι  υυπποοββάάλλλλεειι  μμεε  εειισσήήγγηησσήή  ττηηςς  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσττοονν  ααρρμμόόδδιιοο  ΣΣχχοολλιικκόό  ΣΣύύμμββοουυλλοο  

ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  γγννωωμμοοδδοοττήήσσεειι  μμεεττάά  κκααιι  μμεεττάά  ττηη  γγννωωμμοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ΣΣχχοολλιικκοούύ  ΣΣυυμμββοούύλλοουυ,,  οο  ΔΔιιεευυθθυυννττήήςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  

υυπποοββάάλλλλεειι  ττοο  φφάάκκεελλοο  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  μμεε  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εειισσηηγγήήσσεειιςς  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠααιιδδεείίααςς,,  μμέέσσωω  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  

ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννοουυ,,  ααρρχχιικκάά  σσττηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκααιι  μμεεττάά  σσττοονν  οοιικκεείίοο  ΝΝοομμάάρρχχηη  γγιιαα  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  

ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  χχώώρροουυ..  

ΌΌμμωωςς  έέππεειιτταα  ααππόό  ττηηνν  έέννααρρξξηη  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  ΚΚααλλλλιικκρράάττηη  σσττηηνν  ππεερρίίππττ..  ΣΣττ))  ττηηςς  ππααρρ..ΙΙ  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..33446633//22000066  

οορρίίζζεεττααιι  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  όόττιι  σσττιιςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττεεςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  ηη  δδιιάάθθεεσσηη  δδιιδδαακκττηηρρίίοουυ  γγιιαα  άάλλλλεεςς  χχρρήήσσεειιςς  

κκοοιιννήήςς  ωωφφέέλλεειιααςς  ήή  γγιιαα  ττηηνν  ππρρααγγμμααττοοπποοίίηησσηη  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν,,  κκοοιιννοούύ  εεννδδιιααφφέέρροοννττοοςς,,  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηη  ΣΣχχοολλιικκήή  

ΕΕππιιττρροοππήή  ((ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  1177  ηη  οοπποοίίαα  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ππααρρ..44  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9944  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//22001100  ττεεύύχχοοςς  

ΑΑ''))  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  118855  ττοουυ  ΝΝ..  33446633//0066,,  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ    σσυυμμββοουυλλίίοουυ  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι  

δδωωρρεεάάνν  ηη    χχρρήήσσηη  δδηημμοοττιικκώώνν  αακκιιννήήττωωνν  σσττοο  ΔΔηημμόόσσιιοο  ήή  σσεε  ννοομμιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  δδηημμοοσσίίοουυ  δδιικκααίίοουυ,,    γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  

έέκκτταακκττηηςς  κκααιι  εεππεείίγγοουυσσααςς  ααννάάγγκκηηςς..  ΗΗ  ππααρρααχχώώρρηησσηη  αανναακκααλλεείίττααιι  μμεε  όόμμοοιιαα    ααππόόφφαασσηη,,  εεφφόόσσοονν  οοιι  λλόόγγοοιι  πποουυ  ττηηνν  εείίχχαανν  

υυππααγγοορρεεύύσσεειι  έέχχοουυνν  εεκκλλεείίψψεειι..  

ΟΟμμοοίίωωςς  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  ππααρρααχχωωρρεείίττααιι    δδωωρρεεάάνν  ηη  χχρρήήσσηη  αακκιιννήήττωωνν  σσεε  άάλλλλαα  

ννοομμιικκάά  ππρρόόσσωωππαα,,  πποουυ  αασσκκοούύνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  κκααιι  μμόόννοο  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  ηη  οοπποοίίαα  εείίννααιι  κκοοιιννωωφφεελλήήςς  ήή  ππρροοάάγγεειι  τταα  ττοοππιικκάά    
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σσυυμμφφέέρροονντταα..  

ΣΣυυννεεππώώςς  ηη  ττεελλιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  χχώώρροουυ  δδίίννεεττααιι  ππλλέέοονν  ααππόό  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο..  

ΣΣττηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥππ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  ΦΦ33//992299//ΓΓ11//772200//1144..0099..22000000  εεππιισσηημμααίίννεεττααιι  όόττιι  ηη  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ααιιττηημμάάττωωνν  γγιιαα  

χχρρήήσσηη  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  χχώώρρωωνν  γγιιαα  εεφφααρρμμοογγήή  δδιιααφφόόρρωωνν    

ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  πποουυ  εεννττάάσσσσοοννττααιι  σσττιιςς  εευυρρύύττεερρεεςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκοοιιννήήςς  ωωφφέέλλεειιααςς  ππρροοϋϋπποοθθέέττεειι  ππρρόότταασσηη  ττηηςς  δδηημμοοττιικκήήςς  

εεππιιττρροοππήήςς  ππααιιδδεείίααςς..    

ΣΣττηηνν  υυππ''  ααρριιθθ..  ΔΔ44//11117711//1199..1122..8844  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥΠΠΕΕΠΠΘΘ  δδιιεευυκκρριιννίίζζοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν  τταα  εεξξήήςς::  

««ΟΟιι  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  εεννδδεειικκττιικκάά  εείίννααιι::  

  

αα..  ΜΜηη  ππααρρεεμμππόόδδιισσηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ..  

ββ..  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  ζζηημμιιώώνν  ήή  δδααππααννώώνν  πποουυ  θθαα  γγίίννοουυνν  κκααττάά  ττηηνν  χχρρήήσσηη  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  χχώώρρωωνν..  

γγ..  ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ττωωνν  χχώώρρωωνν  πποουυ  θθαα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν  μμεε  ττηηνν  εευυθθύύννηη  κκααιι  ττηηνν  φφρροοννττίίδδαα  ττοουυ  φφοορρέέαα  πποουυ  θθαα  εεξξυυππηηρρεεττηηθθεείί..  

δδ..  ΣΣεεββαασσμμόόςς  ττοουυ  χχώώρροουυ  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  κκααττάά  ττηη  δδιιεεξξααγγωωγγήή  ττωωνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν..»»  

ΗΗ  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠααιιδδεείίααςς  ααφφοούύ    άάκκοουυσσεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη    

  

  ΤΤοο  άάρρθθρροο  4411  ττοουυ  ΝΝ..  11556666//8855  

  ΤΤοο  άάρρθθρροο  55  ττοουυ  ΝΝ..11889944//9900  

  ΤΤηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥππ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  ΔΔ44//221100//2200..0022..11999988  

  ΤΤηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥΠΠ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  ΔΔ44//880044//1166..1122..11999977  

  ΤΤηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥππ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  ΔΔ44//117700//0055..0055..11999988  

  ΤΤηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  ΥΥππ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  ΦΦ33//992299//ΓΓ11//772200//1144..0099..22000000  

  ΤΤηηνν  εεγγκκύύκκλλιιοο  3366//0099..1100..22000077  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕ..ΠΠ..ΘΘ..  

  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..1177  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττηηςς  ππεερρίίππττ..  ΣΣττ))  ττηηςς  ππααρρ..ΙΙ  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..33446633//22000066,,  όόππωωςς  ππρροοσσττέέθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  

ππααρρ..44  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  9944  ττοουυ  ΝΝ..33885522//22001100  

  ττοο  άάρρθθρροο  118855  ττοουυ  νν..  33446633//0066    

  TToo  υυππ’’  ααρριιθθ..  3377665577//1100ΘΘ//22002200  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  φφοορρέέαα  μμεε  ττοο  οοπποοίίοο  ζζηηττεείίττααιι  ηη  ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  κκττιιρρίίοουυ  ττοουυ  11
οουυ

  

ΓΓυυμμνναασσίίοουυ  

  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  1122//22002200  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  

ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  κκττιιρρίίοουυ  ττοουυ  11
οουυ

  γγυυμμνναασσίίοουυ,,  γγιιαα  δδιιεεξξααγγωωγγήή  εεξξεεττάάσσεεωωνν  γγλλωωσσσσοομμάάθθεειιααςς  EEuurrooppaallssoo//EESSBB..  

  

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκάάλλεεσσεε  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠααιιδδεείίααςς  νναα  ααπποοφφαασσίίσσοουυνν  σσχχεεττιικκάά..    

ΗΗ  ΔΔΕΕΠΠ  ααφφοούύ  άάκκοουυσσεε  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη  τταα  σσχχεεττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  σσυυζζήήττηησσεε  δδιιεεξξοοδδιικκάά  ττοο  θθέέμμαα..    

ΣΣυυννεεππώώςς  μμεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  ηη    ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠααιιδδεείίααςς  ,,  

  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ    ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

  

ΤΤηηνν    ππααρρααχχώώρρηησσηη  ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  κκττιιρρίίοουυ  ττοουυ  11
οουυ

  ΓΓυυμμνναασσίίοουυ,,  σσττοο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣύύννδδεεσσμμοο  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  φφρροοννττιισσττηηρρίίωωνν  

ξξέέννωωνν  γγλλωωσσσσώώνν  γγιιαα  ττηηνν  δδιιεεξξααγγωωγγήή  εεξξεεττάάσσεεωωνν  γγλλωωσσσσοομμάάθθεειιααςς,,  EEuurrooppaallssoo//EESSBB  σσττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ηημμεερροομμηηννίίεεςς..  

ΣΣάάββββααττοο  1111&&  ΚΚυυρριιαακκήή  1122  ΙΙοουυλλίίοουυ  22002200..  

  

 

 

Εν συνεχεία  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  άκουσε  τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την 7/2020 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου, και τις 

ισχύουσες διατάξεις, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Επί παρευρισκομένων 27 Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 27 ψηφισάντων,  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Ομόφωνα  

 

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση χρήσης : του σχολικού κτιρίου του 1ου Γυμνασίου, στο Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

ιδιοκτητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας, Europalso/ESB , που θα 

διεξαχθούν το Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 07/2020 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    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
                      (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  24-06-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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