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κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη 
 
ΚΟΙΝ.: Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου 

        
 
ΘΕΜΑ:  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την 

Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε 

διάφορους φορείς.  

  

ΣΧΕΤ:  Πρακτικό Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αριθ.4/11.6.2021  

 Εισήγηση αριθ.4/11.6.2021. 
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το απόσπασμα πρακτικού 4/11-6-2021  και αριθμό 

εισήγησης 4/11-6-2021 της Έκτατης  Συνεδρίασης δια περιφοράς της 11.6.2021, της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου με δύο θέματα: 

 

Θέμα 1ο :  Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. 

 

ΘΕΜΑ 2ο :Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. 

    

   

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
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  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 4/2021 
 

Της από 11-6-2021 Έκτατης Συνεδρίασης της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου 
δια περιφοράς διαδικασία για λόγους ασφάλισης της δημόσιας υγείας σύμφωνα με την εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών Αριθ.πρωτ 18318/13/3/2020,40/31-3-2020 και 163/29/5/2020   

Αριθ. Πρακτικού:4/11-6-2021 Αριθ. Εισήγησης : 4/11-6-2021 
  
Στη Ρόδο σήμερα 11- 6 - 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00,  συνήλθαν σε Έκτατη 
Δημόσια Συνεδρίαση τα μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου ύστερα από 
προφορική πρόσκληση του Προέδρου, λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του 
άρθρου 50 παρ.5 του Ν.1566/1985 και του άρθρου 1 παρ.3 της υπ΄αριθ.Δ4/86/11.2.1987 
απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

2.ΣΤΟΥΠΠΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ  

3.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

4.ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   

6.ΝΤΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

7.ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  

8.ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1.  

2.  

 
 
Παρών στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν ο γραμματέας της Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας κ. Δημήτριος Δριχούτης, μόνιμος υπάλληλος του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου 
Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου. 
Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη της Δ.Ε.Π ηλεκτρονικά (με e-mail) για όλα τα θέματα της 
έκτατης δια περιφοράς συνεδρίασης ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για έγκριση η μη  
δύο (2) θεμάτων.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί οκτώ (8) τακτικών μελών της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου συμμετείχαν  οχτώ (8) άρχισε η Συνεδρίαση της 
Επιτροπής δια περιφοράς. 
 

     Ενημέρωση μελών από τον  Πρόεδρο. 
 

       
Θέμα 1ο :  Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. 

     

 
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Προσχολικής Αγωγής, Οικολογίας ,Ισότητας και Μετανάστευσης του 
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Δήμου Ρόδου, και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Ευστράτιος  Καρίκης 

εισηγούμενος το θέμα  θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω: 

  Έχοντας υπόψη : 
    
 

1.Τις διατάξεις της  περ. Στ) της παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 στην οποία 
 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' ).  
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.α/30-9-1985 ) « Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες : « Η 
δημοτική ή κοινοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των 
σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  την κατανομή των πιστώσεων για 
λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και 
παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και 
το έργο των σχολικών επιτροπών. 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 ( τ.Α΄110 ) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
σύμφωνα με τις οποίες η σχολική περιουσία ( κινητή και ακίνητη) έχει περιέλθει στους οικείους 
Ο.Τ.Α. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α' ) στο οποίο  
αναγράφεται ότι , ύστερα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου κάθε γενική ή 
ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του , καταργείται .   
5. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με το οποίο , 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. 
6.Τις διατάξεις των άρθρων 102 & 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), 
7. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),  
8. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ με Αριθ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 
τεύχος Β' ) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων 
αυτών» 
9. Τις με αριθ. 2/71759/2-6-2011 (ΦΕΚ 1370/τ.β/16-6-2011) και 2/71762/2.6.2011 ( ΦΕΚ 
1414/τ.β/16.6.2011) συστατικές Πράξεις , σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκαν και λειτουργούν 
ΝΠΔΔ στο Δήμο Ρόδου με την επωνυμία ΄΄ Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ αντίστοιχα .  
10.Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ.α./17.9.2013 ) « Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει. 
11.Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 ( ΦΕΚ 50/τ.α./14.5.2015 ) « Επείγοντα μέτρα για την 
Πρωτοβάθμια , Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ». 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004250
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004250
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051535
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051535
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12.Τις διατάξεις του ΠΔ 79/2017 ( ΦΕΚ 109/τ.α/1.8.2017 ) « Οργάνωση και λειτουργία 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων » 
13.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ     
3159/τ.β./30.12.2011 ). 
14.Την υπ΄αριθ.4451/αριθ.πρωτ.2/49681/17.09.2019 ( ΑΔΑ : ΩΖΓΨΩ1Ρ-4ΝΣ ) Απόφαση 
Δημάρχου Ρόδου περί « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων ». 
15. Την υπ΄αριθ. 802/25-10-2019 (ΑΔΑ:604ΞΩ1Ρ-Ψ21) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου, για τον ορισμό Προέδρου και παραγωγικών τάξεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
16. Την υπ΄αριθ. 5957/28-11-2019 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συγκρότηση Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Ρόδου» (AΔΑ:ΨΣΗΓΩ1Ρ-7ΦΙ). 
 
17. Την με αριθ.πρωτ.94276/13.11.2017-102017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ρόδου, αναφορικά με την δυνατότητα παραχώρησης η μη της χρήσης σχολικών χώρων 
λειτουργούντων σχολείων σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για την διεξαγωγή 
εξετάσεων γλωσσομάθειας. 
 
18. Την υπ΄αριθ. 22/1-6-2021 (ΑΔΑ:657Δ465Ν6Δ-1ΦΝ) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση χρήσης αιθουσών 
του Γυμνασίου Αρχαγγέλου για την διεξαγωγή εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESB & 
Europalso στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών.    

 
        19.Την υπ΄αριθ. 23/1-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΓΙ465Ν6Δ-ΡΑ6) Απόφαση Δ.Σ. του        ΝΠΔΔ¨ΣΧΟΛΙΚΗ    

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ¨περί: Παραχώρηση δωρεάν χρήσης  
σχολικών  χώρων του ΓΕΛ Κρεμαστής στον Αθλητικό Σύλλογο Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης  Ρόδος. 

          
         Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων και 
δράσεων των αιτούντων φορέων προσιδιάζει με το χαρακτήρα και το πνεύμα της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και των προβλεπομένων διατάξεων, προτείνω την θετική εισήγηση προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Ρόδου ως προς: 

 
1. Την παραχώρηση χρήσης των αιθουσών του Γυμνασίου Αρχαγγέλου για την διεξαγωγή των 
εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESB & Europalso στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο ιδιοκτήτων 
Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών το Σάββατο 12.6.2021 & Κυριακή 13.6.2021.  

 
2.Την παραχώρηση δωρεάν χρήσης του αύλειου χώρου του ΓΕΛ Κρεμαστής, στον Αθλητικό 
Σύλλογο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ρόδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις προπονήσεις 
τους ,για το σχολικό έτος 2021-2022, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή τις ώρες από 18.00 έως 
19.00 με υπεύθυνη την κα Χατζήπαπα Ουρανία (Πρόεδρο του Συλλόγου)..  Η παραπάνω διάθεση 
χρήσης των χώρων , έχει ισχύ αυστηρά από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και λήγει την 31η Μαΐου 2022 , ημερομηνία κατά την οποία ο 
υπεύθυνος, θα πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά των χώρων που χρησιμοποιεί στον Δ/ντη του 
Σχολείου.    

           
           
                             Με βασική προϋπόθεση των εν λόγω παραχωρήσεων την μη παρεμπόδιση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 
             Υπό την τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων: 
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α) Την μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και το πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων  του φορέα – χρήστη  θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρόγραμμα 
του Σχολείου . 
Σε κάθε περίπτωση οι εκδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας έχουν προτεραιότητα και οι 
χρήστες θα αναβάλλουν τις δραστηριότητες τους. 
β) Να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από τον φορέα  αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που 
παραχωρείται  απαγορευμένης απολύτως της άμεσης ή έμμεσης οικονομικής 
εκμετάλλευσης. 
γ) Την μέριμνα του φορέα για την καθαριότητα, ασφάλεια, πυρασφάλεια και αποκατάσταση 
τυχόν ζημιών ώστε οι σχολικοί χώροι να παραδίδονται  καθόλα έτοιμοι για τη λειτουργία 
του σχολείου μετά την λήξη της εν λόγω δραστηριότητας. 
δ) Την συμμετοχή του φορέα σε τυχόν λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα κ.λ.π) ή έξοδα 
συντήρησης του χώρου , ήτοι εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ανά ημέρα χρήσης ,  υπέρ του 
ΝΠΔΔ ΄΄ Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπ/σης Δήμου Ρόδου ( Δ4/804/16.12.1997 εγκύκλιο 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.) . 
ε)Την ευθύνη του φορέα για το άνοιγμα και κλείσιμο των χώρων, καθώς και την ευθύνη για 
τυχόν διάρρηξη ή κλοπή, απώλειας ή καταστροφής υλικού κατά τον χρόνο χρήσης της 
αίθουσας εκδηλώσεων, φέρει εξ ολοκλήρου ο ανωτέρω φορέας. 
ζ) Τον σεβασμό του χώρου των αιθουσών κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων από 
τον φορέα. 
η) Ο χρήστης (φορέας) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στις  
δραστηριότητες του και ουδεμία ευθύνη φέρει ο/η Διευθυντής/τρια του Σχολείου, η Σχολική 
Κοινότητα και η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου. 
θ) Η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν, κατά την χρήση 
του σχολικού χώρου θα επιλύονται με την συνεργασία της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου και του φορέα. 
ι) Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράβασης των παραπάνω όρων θα συνεπάγεται άρση της  
διάθεσης των διατιθέμενων χώρων. 
κ)Την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας κατά του Κορωνoϊού  

 
Η παραπάνω διάθεση χρήσης των χώρων , έχει ισχύ αυστηρά από την ημερομηνία έκδοσης 

Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.  
  Οι παραχωρήσεις μπορούν να ανακληθούν με όμοια απόφαση του Δημοτικού   Συμβουλίου. 

 
Η Δημοτική Επιτροπή παιδείας του Δήμου Ρόδου μετά από διαλογική συζήτηση των μελών 
της και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

                                     ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντος του κ.Τζωρτζακάκη Γεωργίου ο οποίος ψήφισε λευκό για τις 

παραχωρήσεις εξετάσεων γλωσσομάθειας  Γυμνασίου Αρχαγγέλου και υπέρ για την 

παραχώρηση του ΓΕΛ Κρεμαστής εφόσον δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για τους 

αθλητές που συμμετέχουν στον όμιλο Αντισφαίρισης) 

1) Την παραχώρηση χρήσης των αιθουσών του Γυμνασίου Αρχαγγέλου για την διεξαγωγή των 
εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESB & Europalso στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο ιδιοκτήτων 
Φροντιστηρίων  Ξένων γλωσσών το Σάββατο 12.6.2021  & Κυριακή 13.6.2021. 

2) Την παραχώρηση δωρεάν χρήσης του αύλειου χώρου του ΓΕΛ Κρεμαστής, στον Αθλητικό 
Σύλλογο Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ρόδος, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις 
προπονήσεις τους ,για το σχολικό έτος 2021-2022, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή τις 
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ώρες από 18.00 έως 19.00 με υπεύθυνη την κα Χατζήπαπα Ουρανία (Πρόεδρο του 
Συλλόγου). 
Η παραπάνω διάθεση χρήσης των χώρων, έχει ισχύ αυστηρά από την ημερομηνία έκδοσης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου και λήγει την 31η Μαΐου2022 
Ημερομηνία κατά την οποία ο υπεύθυνος, θα πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά των χώρων 
που χρησιμοποιεί στον Δ/ντη του Σχολείου. 
 

     
ΘΕΜΑ 2ο :Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. 

 
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Προσχολικής Αγωγής, Οικολογίας ,Ισότητας και Μετανάστευσης 

του Δήμου Ρόδου, και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Ευστράτιος  Καρίκης 

εισηγούμενος το θέμα  θέτει υπόψη των μελών τα παρακάτω: 

   Έχοντας υπόψη : 
    
 

1.Τις διατάξεις της  περ. Στ) της παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 στην 
οποία  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' ).  
2. Τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.α/30-9-1985 ) « Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Νόμου σύμφωνα με τις 
οποίες : « Η δημοτική ή κοινοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο 
κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη 
οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση, 
κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών 
κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 ( τ.Α΄110 ) όπως τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα σύμφωνα με τις οποίες η σχολική περιουσία ( κινητή και ακίνητη) έχει 
περιέλθει στους οικείους Ο.Τ.Α. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α' ) στο 
οποίο  αναγράφεται ότι , ύστερα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου 
κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του , 
καταργείται .   
5. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, σύμφωνα με το οποίο , 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. 
6.Τις διατάξεις των άρθρων 102 & 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004250
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004250
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051535
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051535
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051535
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7. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και  
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄),  
8. Την απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗΔ με Αριθ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 
318/25.02.2011 τεύχος Β' ) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και 
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» 
9. Τις με αριθ. 2/71759/2-6-2011 (ΦΕΚ 1370/τ.β/16-6-2011) και 2/71762/2.6.2011 ( ΦΕΚ 
1414/τ.β/16.6.2011) συστατικές Πράξεις , σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκαν και 
λειτουργούν ΝΠΔΔ στο Δήμο Ρόδου με την επωνυμία ΄΄ Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας 
και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου ΄΄ αντίστοιχα .  
10.Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ.α./17.9.2013 ) « Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει. 
11.Τις διατάξεις του Ν.4327/2015 ( ΦΕΚ 50/τ.α./14.5.2015 ) « Επείγοντα μέτρα για την 
Πρωτοβάθμια , Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ». 
12.Τις διατάξεις του ΠΔ 79/2017 ( ΦΕΚ 109/τ.α/1.8.2017 ) « Οργάνωση και λειτουργία 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων » 
13.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ     
3159/τ.β./30.12.2011 ). 
14.Την υπ΄αριθ.4451/αριθ.πρωτ.2/49681/17.09.2019 ( ΑΔΑ : ΩΖΓΨΩ1Ρ-4ΝΣ ) Απόφαση 
Δημάρχου Ρόδου περί « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων ». 
15. Την υπ΄αριθ. 802/25-10-2019 (ΑΔΑ:604ΞΩ1Ρ-Ψ21) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου, για τον ορισμό Προέδρου και παραγωγικών τάξεων Δημοτικής 
Επιτροπής Παιδείας. 
16. Την υπ΄αριθ. 5957/28-11-2019 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Συγκρότηση Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Ρόδου» (AΔΑ:ΨΣΗΓΩ1Ρ-7ΦΙ). 

 
17. Την με αριθ.πρωτ.94276/13.11.2017-102017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ρόδου, αναφορικά με την δυνατότητα παραχώρησης η μη της χρήσης σχολικών 
χώρων λειτουργούντων σχολείων σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για την 
διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας. 
18.Την υπ΄αριθ. 16/4-6-2021 (ΑΔΑ:61Η3465Ν6Φ-ΠΑΚ) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση 
σχολικού χώρου 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου στην Ένωση Στρατιωτικών 
Ρόδου.    
19.Την υπ΄αριθ. 17/4-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΛΦ465Ν6Φ-Ω8Λ) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση 
σχολικού χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού στην Ένωση Στρατιωτικών 
Ρόδου.    
20.Την υπ΄αριθ. 18/4-6-2021 (ΑΔΑ:6ΕΧΓ465Ν6Φ-Η8Ε) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση 
σχολικού χώρου 2ου Δημοτικού Σχολείου Αφάντου στην Ένωση Στρατιωτικών 
Ρόδου.    
21.Την υπ΄αριθ. 19/4-6-2021 (ΑΔΑ:6ΨΝ465Ν6Φ-ΑΟ1) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση 
σχολικού κτιρίου του 13ου Δημοτικού Σχολείου  στην Πειραματική Χορωδία 
Ρόδου.    
22.Την υπ΄αριθ. 20/4-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΠΛΝ465Ν6Φ-Ω1Π) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση 
αιθουσών του  18ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου για την διεξαγωγή 
εξετάσεων EUROPALSO εξετάσεις γλωσσομάθειας.      
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23.Την υπ΄αριθ. 21/4-6-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΠΗ465Ν6Φ-0ΩΡ) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση 
αιθουσών του  15ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου για την διεξαγωγή 
εξετάσεων NOCN&PALSO εξετάσεις γλωσσομάθειας.      
24.Την υπ΄αριθ. 22/4-6-2021 (ΑΔΑ:6ΧΩΔ465Ν6Φ-Ω84) Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ΄΄περί: Παραχώρηση 
αιθουσών του  2ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Αρχαγγέλου για την διεξαγωγή 
εξετάσεων PALSO εξετάσεις γλωσσομάθειας.  

     
Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι το περιεχόμενο των προγραμμάτων και 

δράσεων των αιτούντων φορέων προσιδιάζει με το χαρακτήρα και το πνεύμα της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και των προβλεπομένων διατάξεων, προτείνω την θετική 
εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδoυ. 

 

1.Την παραχώρηση  αιθουσών δύο σχολικών αιθουσών του 13
ου

  Δημοτικού Σχολείου  

Ρόδου  στην  Ένωση Στρατιωτικών Ρόδου για τη λειτουργία καλοκαιρινού 

σχολείου για την περίοδο από 21 Ιουνίου 2021 έως και την 31 Αυγούστου 2021 

από τις 7.00 έως και τις 16.00 καθημερινώς στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δράσεις 

κ Δημιουργία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»  

2.Την παραχώρηση  αιθουσών δύο σχολικών αιθουσών του 1
ου

  Δημοτικού Σχολείου  

Ιαλυσού  στην  Ένωση Στρατιωτικών Ρόδου για τη λειτουργία καλοκαιρινού 

σχολείου για την περίοδο από 21 Ιουνίου 2021 έως και την 31 Αυγούστου 2021 

από τις 7.00 έως και τις 16.00 καθημερινώς στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δράσεις 

κ Δημιουργία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» 

3.Την παραχώρηση  αιθουσών δύο σχολικών αιθουσών του 2
ου

  Δημοτικού Σχολείου  

Αφάντου  στην  Ένωση Στρατιωτικών Ρόδου για τη λειτουργία καλοκαιρινού 

σχολείου για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2021 έως και την 31 Αυγούστου 2021 από 

τις 7.00 έως και τις 16.00 καθημερινώς στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δράσεις κ 

Δημιουργία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» 

4.Την παραχώρηση   της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 13
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

καθώς και μέρος του εξωτερικού χώρου, στην Πειραματική χορωδία του Δήμου 

Ρόδου για μαθήματα  για να πραγματοποιεί τις πρόβες της όπως έχει αιτηθεί. Οι 

πρόβες θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 18.30 έως 21.30, και Σάββατο 11.00 

έως 13.00 και 18.30 έως 21.30. 

5.Την παραχώρηση  αιθουσών του 18
ου

 Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου στο  

EUROPALSO , για την διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων, για την Παρασκευή 11 

το  Σάββατο 12  και την  Κυριακή 13 Ιουνίου 2021. 

6.Την παραχώρηση  αιθουσών του 15
ου

 Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου στο  

NOCN&PALSO , για την διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων, για τις 5&6 Ιουνίου 

2021 ημέρες Σάββατο και Κυριακή. 

7.Την παραχώρηση  αιθουσών του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου στο  

PALSO, για την διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων, για την Κυριακή 6 Ιουνίου 

2021. 
 

Με βασική προϋπόθεση των εν λόγω παραχωρήσεων την μη παρεμπόδιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
              Υπό την τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων: 
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α) Την μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και το πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων  του φορέα – χρήστη  θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρόγραμμα 
του Σχολείου . 
Σε κάθε περίπτωση οι εκδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας έχουν προτεραιότητα και οι 
χρήστες θα αναβάλλουν τις δραστηριότητες τους. 
β) Να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από τον φορέα  αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που 
παραχωρείται  απαγορευμένης απολύτως της άμεσης ή έμμεσης οικονομικής 
εκμετάλλευσης. 
γ) Την μέριμνα του φορέα για την καθαριότητα, ασφάλεια, πυρασφάλεια και αποκατάσταση 
τυχόν ζημιών ώστε οι σχολικοί χώροι να παραδίδονται  καθόλα έτοιμοι για τη λειτουργία 
του σχολείου μετά την λήξη της εν λόγω δραστηριότητας. 
δ) Την συμμετοχή του φορέα σε τυχόν λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα κ.λ.π) ή έξοδα 
συντήρησης του χώρου , ήτοι εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ανά ημέρα χρήσης ,  υπέρ του 
ΝΠΔΔ ΄΄ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπ/σης Δήμου Ρόδου ( Δ4/804/16.12.1997 εγκύκλιο 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.) . 
ε)Την ευθύνη του φορέα για το άνοιγμα και κλείσιμο των χώρων, καθώς και την ευθύνη για 
τυχόν διάρρηξη ή κλοπή, απώλειας ή καταστροφής υλικού κατά τον χρόνο χρήσης της 
αίθουσας εκδηλώσεων, φέρει εξ ολοκλήρου ο ανωτέρω φορέας. 
ζ) Τον σεβασμό του χώρου των αιθουσών κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων από 
τον φορέα. 
η) Ο χρήστης (φορέας) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στις  
δραστηριότητες του και ουδεμία ευθύνη φέρει ο/η Διευθυντής/τρια του Σχολείου, η Σχολική 
Κοινότητα και η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου. 
θ) Η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν, κατά την χρήση 
του σχολικού χώρου θα επιλύονται με την συνεργασία της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου και του φορέα. 
ι) Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράβασης των παραπάνω όρων θα συνεπάγεται άρση της  
διάθεσης των διατιθέμενων χώρων. 
κ)Την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας κατά του Κορωνoϊού  

 
Η παραπάνω διάθεση χρήσης των χώρων , έχει ισχύ αυστηρά από την ημερομηνία έκδοσης  

               Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.  
             Οι παραχωρήσεις μπορούν να ανακληθούν με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Η Δημοτική Επιτροπή παιδείας του Δήμου Ρόδου μετά από διαλογική συζήτηση των μελών 
της και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

                                     ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ κατά  πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντος του κ. Τζωρτζακάκη Γεωργίου ο οποίος ψήφισε κατά των 

παραχωρήσεων στην Ένωση Στρατιωτικών Ρόδου,13ουΔ.Σ,1ου Δ.Σ Ιαλυσού,2ου Δ.Σ 

Αφάντου,  λευκό για τις παραχωρήσεις εξετάσεων γλωσσομάθειας  18ου Δ.Σ, 15ου 

Δ.Σ ,2ου Δ.Σ Αρχαγγέλου και υπέρ για την παραχώρηση 13ου Δ.Σ στην Πειραματική 

Χορωδία Ρόδου.) 

1.Την παραχώρηση  αιθουσών δύο σχολικών αιθουσών του 13
ου

  Δημοτικού Σχολείου  

Ρόδου  στην  Ένωση Στρατιωτικών Ρόδου για τη λειτουργία καλοκαιρινού σχολείου 

για την περίοδο από 21 Ιουνίου 2021 έως και την 31 Αυγούστου 2021 από τις 7.00 έως 

και τις 16.00 καθημερινώς στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δράσεις κ Δημιουργία 

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας»  
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2.Την παραχώρηση  αιθουσών δύο σχολικών αιθουσών του 1
ου

  Δημοτικού Σχολείου  

Ιαλυσού  στην  Ένωση Στρατιωτικών Ρόδου για τη λειτουργία καλοκαιρινού 

σχολείου για την περίοδο από 21 Ιουνίου 2021 έως και την 31 Αυγούστου 2021 από 

τις 7.00 έως και τις 16.00 καθημερινώς στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δράσεις κ 

Δημιουργία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» 

3.Την παραχώρηση  αιθουσών δύο σχολικών αιθουσών του 2
ου

  Δημοτικού Σχολείου  

Αφάντου  στην  Ένωση Στρατιωτικών Ρόδου για τη λειτουργία καλοκαιρινού 

σχολείου για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2021 έως και την 31 Αυγούστου 2021 από τις 

7.00 έως και τις 16.00 καθημερινώς στο πλαίσιο της εφαρμογής «Δράσεις κ 

Δημιουργία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας» 

4.Την παραχώρηση   της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 13
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

καθώς και μέρος του εξωτερικού χώρου, στην Πειραματική χορωδία του Δήμου Ρόδου 

για μαθήματα  για να πραγματοποιεί τις πρόβες της όπως έχει αιτηθεί. Οι πρόβες θα 

πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 18.30 έως 21.30, και Σάββατο 11.00 έως 13.00 

και 18.30 έως 21.30. 

5.Την παραχώρηση  αιθουσών του 18
ου

 Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου στο  

EUROPALSO , για την διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων, για την Παρασκευή 11 

το  Σάββατο 12  και την  Κυριακή 13 Ιουνίου 2021. 

6.Την παραχώρηση  αιθουσών του 15
ου

 Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου στο  

NOCN&PALSO , για την διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων, για τις 5&6 Ιουνίου 

2021 ημέρες Σάββατο και Κυριακή. 

7.Την παραχώρηση  αιθουσών του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου στο  PALSO , 

για την διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων, για την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021. 
 

Με βασική προϋπόθεση των εν λόγω παραχωρήσεων την μη παρεμπόδιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 
             Υπό την τήρηση των παρακάτω προϋποθέσεων: 
        

 

α) Την μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και το πρόγραμμα των 
δραστηριοτήτων  του φορέα – χρήστη  θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με το πρόγραμμα 
του Σχολείου . 
Σε κάθε περίπτωση οι εκδηλώσεις της μαθητικής κοινότητας έχουν προτεραιότητα και οι 
χρήστες θα αναβάλλουν τις δραστηριότητες τους. 
β) Να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από τον φορέα  αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που 
παραχωρείται  απαγορευμένης απολύτως της άμεσης ή έμμεσης οικονομικής 
εκμετάλλευσης. 
γ) Την μέριμνα του φορέα για την καθαριότητα, ασφάλεια, πυρασφάλεια και αποκατάσταση 
τυχόν ζημιών ώστε οι σχολικοί χώροι να παραδίδονται  καθόλα έτοιμοι για τη λειτουργία 
του σχολείου μετά την λήξη της εν λόγω δραστηριότητας. 
δ) Την συμμετοχή του φορέα σε τυχόν λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα κ.λ.π) ή έξοδα 
συντήρησης του χώρου , ήτοι εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ανά ημέρα χρήσης ,  υπέρ του 
ΝΠΔΔ ΄΄ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπ/σης Δήμου Ρόδου ( Δ4/804/16.12.1997 εγκύκλιο 
ΥΠ.Ε.Π.Θ.) . 
ε)Την ευθύνη του φορέα για το άνοιγμα και κλείσιμο των χώρων, καθώς και την ευθύνη για 
τυχόν διάρρηξη ή κλοπή, απώλειας ή καταστροφής υλικού κατά τον χρόνο χρήσης της 
αίθουσας εκδηλώσεων, φέρει εξ ολοκλήρου ο ανωτέρω φορέας. 
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ζ) Τον σεβασμό του χώρου των αιθουσών κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων από 
τον φορέα. 
η) Ο χρήστης (φορέας) είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στις  
δραστηριότητες του και ουδεμία ευθύνη φέρει ο/η Διευθυντής/τρια του Σχολείου, η Σχολική 
Κοινότητα και η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου. 
θ) Η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν, κατά την χρήση 
του σχολικού χώρου θα επιλύονται με την συνεργασία της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου και του φορέα. 
ι) Η διαπίστωση οποιασδήποτε παράβασης των παραπάνω όρων θα συνεπάγεται άρση της  
διάθεσης των διατιθέμενων χώρων. 
κ)Την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας κατά του Κορωνoϊού  

 
 Η παραπάνω διάθεση χρήσης των χώρων , έχει ισχύ αυστηρά από την ημερομηνία έκδοσης 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου.  

      Οι παραχωρήσεις μπορούν να ανακληθούν με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

                                   
   

Η παρούσα  εισήγηση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου για τη 
λήψη  απόφασης. 

 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                                                                     Τα μέλη   

   1.Στουππή Τσαμπίκα 
 
  2.Τζωρτζακάκης Γεώργιος 
 
   3.Φραντζολάκης Γεώργιος 
 
   4.Χατζηνικόλας Γεώργιος  
         

                                                         5.Ντέντας Γεώργιος  
  
                                                         6.Καραολάνη Ανθούλα 
 
                                                     7.Σφακιανάκη Αικατερίνη 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Δήμου  Ρόδου                                                          

 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΙΚΗΣ                                    ΔΡΙΧΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  


