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ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α   Ξ Ο Α Θ Ρ Η Θ Ν  

 

 
Ρεο απφ  26/02/2021  Ρακηικήρ  Πςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού 

Πςμβοςλίος ηος Γήμος Οόδος 

 
Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 8/26-02-2021    Αξηζ. Απφθαζεο: 45/2021 

 
Πηε Οφδν ζήκεξα ηελ 26η Φεβποςαπίος  ηος  2021  εκέξα  Ξαπαζκεςή  θαη 

ψξα 17.30 ηο Γημοηικό Πςμβούλιο ζπλήιζε με ηηλεδιάζκετη ζε Ρακηική 
Πςνεδπίαζη  ζηελ Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Γεκαξρείνπ Οφδνπ, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Δγθχθιην 

163/33282/29.05.2020 ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηηο εθδνζείζεο 
πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 12 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο 

Απφθαζεο αξ.Γ1α/ΓΞ νηθ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) θαη ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 
14 ηεο Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο νηθ.Γ1α/Γ.Ξ. νηθ.32009/23.05.2020 (Β 
1988),θαζψο θαη ηελ ΘΑ 429/12.3.2020 (ΦΔΘ 850 Β) θαη ην άξζξν 1 απηήο πνπ 

νξίδεη φηη «Με ηην ηηλεδιάζκευη δίνεηαι η δσναηόηηηα ζε ένα ή περιζζόηερα ή ζε 
όλα ηα μέλη ενός ζσλλογικού οργάνοσ, αλλά και ζε πρόζφπα ποσ ζσμμεηέτοσν ή 

καλούνηαι από ζσλλογικά όργανα, να λαμβάνοσν μέρος ζε μία διάζκευη τφρίς να 
είναι απαραίηηηη η θσζική ηοσς παροσζία ζηο τώρο ζσνεδρίαζης ηφν σπόλοιπφν 
μελών ηοσ ζσλλογικού οργάνοσ» θαη ηελ εγθχθιην 426/2020 κε αξ. πξση. 

77233/13-11-2020 ηνπ ΞΔΠ, παποςζία ηος Γημάπσος Οόδος κ. Ανηώνη Β. 
Θαμποςπάκη. 

 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλεθιήζε κε ηελ αξ.πξση. 2/8788/22.02.2021  
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Κηραήι Πνθνξέινπ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε 

θαη θνηλνπνηήζεθε λνκφηππα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α’ 87/2010), φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη 
95 ηνπ Λ.3463/2006. 
 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΟΗΘΖΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ -

Ανηιδήμαπσορ 

 

29.ΣΑΡΕΖΓΗΑΘΝΠ ΦΥΡΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΓΛΑΚΖ ΞΝΙΗΡΩΛ» 

2.ΒΟΗΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ   

30.ΑΦΔΛΡΝΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

3. ΓΟΑΘΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

31.ΓΗΑΛΛΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

4. ΗΑΡΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 32.ΓΗΑΘΝΠΡΑΚΑΡΗΝ ΠΑΒΒΑΠ-

Ανηιππόεδπορ Γ.Π.  

5. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

33.ΕΑΛΔΡΡΝΙΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

6. ΘΑΚΞΝΟΖΠ ΡΖΙΔΚΑΣΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

34.ΘΑΕΝΙΙΖΠ ΔΚΚΑΛΝΖΙ 

7.ΘΑΟΑΚΑΟΗΡΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

35.ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

8. ΘΑΟΑΡΑΞΑΛΖΠ ΠΑΒΒΑΠ 36.ΘΑΟΑΡΕΗΑΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 
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9. ΘΑΟΗΘΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

10.ΘΗΑΣΑΓΗΑ-ΚΑΓΗΝΓΙΝ 

ΡΠΑΚΞΗΘΑ -Ανηιδήμαπσορ 

37.ΘΝΟΥΛΑΗΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

11.ΘΝΙΗΑΓΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
38.ΞΑΙΑΗΝΙΝΓΝ ΚΗΣΑΖΙ 

12.ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΑΘΖΛΝΓΥΟΝΠ- 

Ανηιδήμαπσορ    

39.ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ 

13.ΚΑΛΔΡΡΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 40.ΞΝΘΘΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

14.ΞΑΞΑΝΗΘΝΛΝΚΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ  41.ΠΡΑΟΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

15.ΞΑΡΠΑΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

16.ΞΑΡΡΑ-ΑΞΝΠΡΝΙΗΓΖ ΔΓΝΘΗΑ 42.ΘΟΖΡΗΘΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ- 

Δπικεθαλήρ παπάηαξηρ «ΟΝΓΝΠ 

ΑΜΗΩΛ» 

 

17.ΞΔΡΟΗΓΖΠ ΖΙΗΑΠ 43. ΗΥΠΖΦ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ-Γπαμμαηέαρ 

Γ.Π 

18.ΠΔΦΡΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  44.ΞΟΝΠΑΙΝΓΙΝ ΞΑΛΡΔΙΖΠ- 

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

19.ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ ΚΗΣΑΖΙ-

Ξπόεδπορ Γ.Π. 

45. ΚΞΗΙΗΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

20.ΠΞΑΛΝΠ– ΞΑΞΑΓΗΑΛΛΖΠ 

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ Ανηιδήμαπσορ  

46.ΞΝΡΠΝΠ  ΘΑΙΔΡΝΠ-Δπικεθαλήρ 

παπάηαξηρ  

«ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ ΟΝΓΝ 

21.ΠΞΟΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ  47.ΡΠΝΟΝΡΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

22.ΠΡΑΚΑΡΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 
 

 23.ΠΡΑΚΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ    

 

24.ΡΑΟΑΠΙΗΑΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

25.ΡΟΗΑΛΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ-ΔΘΚΗΝΠ  

26.ΡΠΗΘΘΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ   

27.ΦΙΝΠΘΑΘΖΠ ΛΔΘΡΑΟΗΝΠ - 

Ανηιδήμαπσορ 

 

28.ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΠΑΒΒΑΠ   

 

ΑΞΝΛΡΔΠ 

1. ΘΑΦΔΡΕΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 2. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ ΚΗΣΑΖΙ 

 

Ξαξνχζα ζηε Ππλεδξίαζε είλαη ε Γεληθή Γξακκαηέαο Γήκνπ Οφδνπ θα Θπξηαθή 

Ληθνιατδνπ, θαη νη Ξξφεδξνη ησλ Θνηλνηήησλ:  

 Ιίλδνπ θ.Ιάκπεο Σξπζνβαιάληεο 
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 Γελλαδίνπ θ.Αθθνχξεο Πηαχξνο  
 Βαηίνπ θ.Θαιαπνδάθεο Βαζίιεηνο 

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί ζαξάληα ελλέα (49) 
Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ παξίζηαληαη  νη ζαξάληα επηά (47), ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. 

Κηραήι Β. Πνθνξέινο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο.  
 

Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Γεκήηξεο  Θαξαληδηάο πξνζήιζε  θαη απνρψξεζε 

ακέζσο. 

 
Θ Δ Κ Α 16ο: Ξαπασώπηζη ηηρ σπήζηρ αιθοςζών ζσολικών μονάδυν 
Ξπυηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ Γήμος Οόδος ζε διάθοποςρ θοπείρ. απ. 

567/2021 ηηρ εθαπμογήρ ειζηγήζευν ηος Γήμος Οόδος. 
 

 Ν  Αληηδήκαξρνο Ξαηδείαο, Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο, Νηθνινγίαο, Ηζφηεηαο θαη 
Κεηαλάζηεπζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ θ. Δπζηξάηηνο Θαξίθεο εηζεγνχκελνο ην ζέκα 
ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξαηδείαο κε αξηζ. 567/2021 

θαηαρψξηζεο ηεο εθαξκνγήο εηζεγήζεσλ, ε νπνία έρεη σο εμήο: 
                                                                                                     

      

Έρνληαο ππφςε: 

1.Ρηο δηαηάμεηο ηεο  πεξ. Πη) ηεο παξ. Η ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3463/2006 ζηελ 

νπνία  νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλεηαη θαη 

ε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ, θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή (αξκνδηφηεηα 17 ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ 

Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/2010 ηεχρνο Α').  

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.1566/1985 (ΦΔΘ 167/η.α/30-9-1985 ) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηεο Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 παξ. 3 ηνπ 

Λφκνπ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: «Ζ δεκνηηθή ή θνηλνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο 

εηζεγείηαη ζην δήκαξρν ή πξφεδξν θνηλφηεηαο θαη ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  ηελ θαηαλνκή ησλ 

πηζηψζεσλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ Πρνιείσλ, ηελ ίδξπζε, θαηάξγεζε θαη 

ζπγρψλεπζε ζρνιείσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ αλέγεξζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ηελ 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπο, θαζψο θαη ην έξγν ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ. 

3.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1894/90 ( η.Α΄110 ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ζρνιηθή πεξηνπζία (θηλεηή θαη αθίλεηε) 

έρεη πεξηέιζεη ζηνπο νηθείνπο Ν.Ρ.Α. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 87/2010 ηεχρνο Α' ) ζην 

νπνίν  αλαγξάθεηαη φηη, χζηεξα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο Λφκνπ θάζε 

γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ε νπνία είλαη αληίζεηε πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ, θαηαξγείηαη.   

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Λ. 3463/06, ζχκθσλα κε ην νπνίν, κε 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη δσξεάλ ε  ρξήζε 

δεκνηηθψλ αθηλήησλ ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ,  γηα ηελ 

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_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
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051535
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αληηκεηψπηζε έθηαθηεο θαη επείγνπζαο αλάγθεο. Ζ παξαρψξεζε αλαθαιείηαη κε 

φκνηα  απφθαζε, εθφζνλ νη ιφγνη πνπ ηελ είραλ ππαγνξεχζεη έρνπλ εθιείςεη. 

Νκνίσο κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, επηηξέπεηαη λα παξαρσξείηαη  

δσξεάλ ε ρξήζε αθηλήησλ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα, πνπ αζθνχλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία είλαη θνηλσθειήο ή πξνάγεη ηα ηνπηθά  ζπκθέξνληα.  

Ππλεπψο ε ηειηθή έγθξηζε ηεο παξαρψξεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ δίλεηαη πιένλ 

απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην. 

6.Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 102 & 103 ηνπ λ.3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» 

(ΦΔΘ 87 Α΄), 

7. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 240 θαη 243 ηνπ λ.3463/2006 «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα 

Γήκσλ θαη  Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114 Α΄),  

8. Ρελ απφθαζε ηνπ π. ΞΔΠΑΖΓ κε Αξηζ. Ξξση.: 8440/24.02.2011 (ΦΔΘ 

318/25.02.2011 ηεχρνο Β' ) «Θαζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη 

ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ απηψλ». 

9. Ρηο κε αξηζ. 2/71759/2-6-2011 (ΦΔΘ 1370/η.β/16-6-2011) θαη 

2/71762/2.6.2011 ( ΦΔΘ 1414/η.β/16.6.2011) ζπζηαηηθέο Ξξάμεηο, ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο ζπζηάζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ ΛΞΓΓ ζην Γήκν Οφδνπ κε ηελ επσλπκία 

«Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Ξξσηνβάζκηαο θαη  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ 

Οφδνπ» αληίζηνηρα.  

10.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4186/2013 ( ΦΔΘ 193/η.α./17.9.2013 ) «Αλαδηάξζξσζε ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. 

11.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4327/2015 ( ΦΔΘ 50/η.α./14.5.2015 ) «Δπείγνληα κέηξα γηα 

ηελ Ξξσηνβάζκηα , Γεπηεξνβάζκηα θαη Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

12.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 79/2017 ( ΦΔΘ 109/η.α/1.8.2017 ) «Νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ». 

13.Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Νξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ (ΦΔΘ     

3159/η.β./30.12.2011). 

14.Ρελ ππ΄αξηζ.4451/αξηζ.πξση.2/49681/17.09.2019 (ΑΓΑ:ΥΕΓΤΥ1Ο-4ΛΠ) 

Απφθαζε Γεκάξρνπ Οφδνπ πεξί «Νξηζκφο Αληηδεκάξρσλ θαη κεηαβίβαζε άζθεζεο 

αξκνδηνηήησλ». 

15. Ρελ ππ΄αξηζ. 802/25-10-2019 (ΑΓΑ:604ΜΥ1Ο-Τ21) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ Οφδνπ, γηα ηνλ νξηζκφ Ξξνέδξνπ θαη παξαγσγηθψλ ηάμεσλ Γεκνηηθήο 

Δπηηξνπήο Ξαηδείαο. 

16. Ρελ ππ΄αξηζ. 5957/28-11-2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ κε ζέκα: «Ππγθξφηεζε 

Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Οφδνπ» (AΓΑ:ΤΠΖΓΥ1Ο-7ΦΗ). 

17. Ρελ κε αξηζ.πξση.94276/13.11.2017-102017 γλσκνδφηεζε ηεο Λνκηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ, αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα παξαρψξεζεο ε κε ηεο 

ρξήζεο ζρνιηθψλ ρψξσλ ιεηηνπξγνχλησλ ζρνιείσλ ζε ηδηνθηήηεο θξνληηζηεξίσλ 

μέλσλ γισζζψλ γηα ηελ δηεμαγσγή εμεηάζεσλ γισζζνκάζεηαο. 
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18. Tελ ππ΄αξηζ. 5/ 21-1-2021 (Α.Γ.Α.: (66ΑΟ465Λ6Φ-2Σ5) Απφθαζε Γ.Π. ηνπ 

ΛΞΓΓ «ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Α/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ  ΓΖΚΝ ΟΝΓΝ» ζρεηηθά κε:  

«Ξαξαρψξεζε αηζνπζψλ ηνπ 15 νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Οφδνπ, γηα ηελ δηεμαγσγή 

εμεηάζεσλ γισζζνκάζεηαο ζηελ εηαηξεία ESOLNET HELLAS EΞΔ». 

19. Tελ ππ΄αξηζ. 9 / 21-1-2021 (Α.Γ.Α.: (ΥΠΟΘ465Λ6Φ-41Ο) Απφθαζε Γ.Π. ηνπ 

ΛΞΓΓ «ΠΣΝΙΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ Α/ΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ  ΓΖΚΝ ΟΝΓΝ» ζρεηηθά κε: 

«Ξαξαρψξεζε αηζνπζψλ ηνπ 18νπ 12/ζέζηνπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Οφδνπ γηα ηελ 

δηεμαγσγή εμεηάζεσλ γισζζνκάζεηαο ζην  EUROPALSO». 

 

Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη κε δεδνκέλν φηη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ 

θαη δξάζεσλ ησλ αηηνχλησλ θνξέσλ πξνζηδηάδεη κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ην πλεχκα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαηάμεσλ, πξνηείλσ  ηελ 

ζεηηθή εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Οφδνπ σο πξνο: 

 

1.Ρελ παξαρψξεζε αηζνπζψλ ηνπ 15νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Οφδνπ ζηελ εηαηξεία 

ESOLNET HELLAS ΔΞΔ γηα ηελ δηεμαγσγή μελφγισζζσλ εμεηάζεσλ γηα ην Πάββαην 

6 Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ηελ Θπξηαθή 7 Φεβξνπαξίνπ 2021 κε ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο (.Α Γ4/132/11.283 θαη ησλ εγθπθιίσλ Γ4/804/16.12.97 θαη 

Γ1/210/20.9.98). 

 

2.Ρελ παξαρψξεζε αηζνπζψλ ηνπ 18νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Οφδνπ ζην EUROPALSO 

γηα ηελ δηεμαγσγή μελφγισζζσλ εμεηάζεσλ γηα ην Πάββαην 6 θαη ηελ Θπξηαθή 7 

Φεβξνπαξίνπ 2021 κε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο (.Α Γ4/132/11.2.83 θαη ησλ 

εγθπθιίσλ Γ4/804/16.12.97 θαη Γ1/210/20.9.98). 

  

Θαη, επηπιένλ, ηελ ηήξεζε  ησλ παξαθάησ: 

α) Ρε κε παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην πξφγξακκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ θνξέα – ρξήζηε. Ζ παξαρψξεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ελαξκνληζκέλε κε ην πξφγξακκα ηνπ Πρνιείνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νη εθδειψζεηο 

ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη νη ρξήζηεο ζα αλαβάιινπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

β) Λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ρψξνο απφ ηνλ θνξέα  απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ 

ζθνπφ πνπ παξαρσξείηαη απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

γ) Ρε κέξηκλα ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα, αζθάιεηα, ππξαζθάιεηα θαη απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ, ψζηε νη 

ζρνιηθνί ρψξνη λα παξαδίδνληαη  θαζφια έηνηκνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

κεηά ηελ ιήμε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 

δ) Ρε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν ζε ηπρφλ 

ιεηηνπξγηθά έμνδα (θαζαξηφηεηα θ.ιπ.) ή έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ. 

ε) Ρελ επζχλε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν γηα ην άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ησλ ρψξσλ, θαζψο θαη ηελ επζχλε γηα ηπρφλ δηάξξεμε ή θινπή, απψιεηαο 
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ή θαηαζηξνθήο πιηθνχ θαηά ηνλ ρξφλν ρξήζεο ηεο αίζνπζαο εθδειψζεσλ θέξεη εμ 

νινθιήξνπ ν αλσηέξσ θνξέαο. 

δ) Ρνλ ζεβαζκφ ηνπ ρψξνπ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ 

θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν. 

ε) Θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ 

παξαρσξείηαη ην ζρνιείν ζηνπο ρψξνπο, λα κελ απνθιείνληαη απφ απηέο, καζεηέο 

ηνπ ελ ιφγσ ζρνιείνπ πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 

ζ) Ν ρξήζηεο (θνξέαο ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν) είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη νπδεκία επζχλε 

θέξεη ν/ε Γηεπζπληήο/ηξηα ηνπ Πρνιείνπ, ε Πρνιηθή Θνηλφηεηα θαη ε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ. 

η) Ζ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ, θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ζα επηιχνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Οφδνπ θαη ηνπ θνξέα. 

θ) Ζ δηαπίζησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ ζα ζπλεπάγεηαη 

άξζε ηεο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ. 

   

      Ζ παξαπάλσ δηάζεζε ρξήζεο ησλ ρψξσλ, έρεη ηζρχ απζηεξά απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο   Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.  

 

Κεηά ηελ ιήςε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν (λφκηκνο) 

εθπξφζσπνο ηνπ θάζε θνξέα ζα ζπλππνγξάςεη ηε ζρεηηθή «Πχκβαζε 

παξαρψξεζεο ζρνιηθνχ ρψξνπ» ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ηα φξηα ηνπ 

ρψξνπ, νη θαλφλεο παξαρψξεζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο απηά αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο πνπ κλεκνλεχνληαη 

παξαπάλσ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Νη παξαρσξήζεηο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ κε φκνηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ.  

 

Πηη ζςνέσεια ο Ξπόεδπορ ηος Γ.Π. κ. Κισαήλ Ποκοπέλορ, κάλεζε ηο Πώμα 
να αποθαζίζει ζσεηικά. 
 

Ρο Γημοηικό Πςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηος: 
 

 Ρελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ξαηδείαο  κε αξηζ.θαηαρψξηζεο ππ’ αξηζ. 567/2021, 
ηεο εθαξκνγήο εηζεγήζεσλ, 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/19-7-2018 (ΦΔΘ Α΄133/2018) θαη ησλ άξζξσλ 93 θαη 
281 παξ. 3   ηνπ Λ.3463/2006,  

 Κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Πψκαηνο, ήηνη επί 
ζαξάληα έμη (46) παξφλησλ κειψλ θαη ελφο (1) απφληνο ηνπ  Γεκνηηθνχ 

Ππκβνχινπ  θ. Γεκεηξίνπ Θαξαληδηά, «ΞΔΟ»  ςήθηζαλ θαη νη ζαξάληα έμη 
(46)   
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      ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΩΛΑ 

 

Δγκπίνει  ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο αηζνπζψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Ξξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ: 
 

1.Ρελ παξαρψξεζε αηζνπζψλ ηνπ 15νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Οφδνπ ζηελ εηαηξεία 

ESOLNET HELLAS ΔΞΔ γηα ηελ δηεμαγσγή μελφγισζζσλ εμεηάζεσλ γηα ην Πάββαην 

6 Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ηελ Θπξηαθή 7 Φεβξνπαξίνπ 2021 κε ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο (.Α Γ4/132/11.283 θαη ησλ εγθπθιίσλ Γ4/804/16.12.97 θαη 

Γ1/210/20.9.98). 

 

2.Ρελ παξαρψξεζε αηζνπζψλ ηνπ 18νπ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Οφδνπ ζην EUROPALSO 

γηα ηελ δηεμαγσγή μελφγισζζσλ εμεηάζεσλ γηα ην Πάββαην 6 θαη ηελ Θπξηαθή 7 

Φεβξνπαξίνπ 2021 κε ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο (.Α Γ4/132/11.2.83 θαη ησλ 

εγθπθιίσλ Γ4/804/16.12.97 θαη Γ1/210/20.9.98). 

  

Θαη, επηπιένλ, ηελ ηήξεζε  ησλ παξαθάησ: 

α) Ρε κε παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην πξφγξακκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ θνξέα – ρξήζηε. Ζ παξαρψξεζε ζα πξέπεη λα είλαη 

ελαξκνληζκέλε κε ην πξφγξακκα ηνπ Πρνιείνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νη εθδειψζεηο 

ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη νη ρξήζηεο ζα αλαβάιινπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

β) Λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ρψξνο απφ ηνλ θνξέα  απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ 

ζθνπφ πνπ παξαρσξείηαη απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. 

γ) Ρε κέξηκλα ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν γηα ηελ 

θαζαξηφηεηα, αζθάιεηα, ππξαζθάιεηα θαη απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ, ψζηε νη 

ζρνιηθνί ρψξνη λα παξαδίδνληαη  θαζφια έηνηκνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

κεηά ηελ ιήμε ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. 

δ) Ρε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν ζε ηπρφλ 

ιεηηνπξγηθά έμνδα (θαζαξηφηεηα θ.ιπ.) ή έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ ρψξνπ. 

ε) Ρελ επζχλε ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν γηα ην άλνηγκα θαη 

θιείζηκν ησλ ρψξσλ, θαζψο θαη ηελ επζχλε γηα ηπρφλ δηάξξεμε ή θινπή, απψιεηαο 

ή θαηαζηξνθήο πιηθνχ θαηά ηνλ ρξφλν ρξήζεο ηεο αίζνπζαο εθδειψζεσλ θέξεη εμ 

νινθιήξνπ ν αλσηέξσ θνξέαο. 

δ) Ρνλ ζεβαζκφ ηνπ ρψξνπ θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ 

θνξέα ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν. 

ε) Θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίνλ 

παξαρσξείηαη ην ζρνιείν ζηνπο ρψξνπο, λα κελ απνθιείνληαη απφ απηέο, καζεηέο 

ηνπ ελ ιφγσ ζρνιείνπ πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 

ζ) Ν ρξήζηεο (θνξέαο ζηνλ νπνίνλ παξαρσξείηαη ην ζρνιείν) είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη νπδεκία επζχλε 
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θέξεη ν/ε Γηεπζπληήο/ηξηα ηνπ Πρνιείνπ, ε Πρνιηθή Θνηλφηεηα θαη ε Πρνιηθή 

Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ. 

η) Ζ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ, θαηά ηε 

ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ ζα επηιχνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Πρνιηθήο 

Δπηηξνπήο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Οφδνπ θαη ηνπ θνξέα. 

θ) Ζ δηαπίζησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ησλ παξαπάλσ φξσλ ζα ζπλεπάγεηαη 

άξζε ηεο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ. 

   

      Ζ παξαπάλσ δηάζεζε ρξήζεο ησλ ρψξσλ, έρεη ηζρχ απζηεξά απφ ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο   Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Οφδνπ.  

 

Κεηά ηελ ιήςε ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν (λφκηκνο) 

εθπξφζσπνο ηνπ θάζε θνξέα ζα ζπλππνγξάςεη ηε ζρεηηθή «Πχκβαζε 

παξαρψξεζεο ζρνιηθνχ ρψξνπ» ζηελ νπνία ζα θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ηα φξηα ηνπ 

ρψξνπ, νη θαλφλεο παξαρψξεζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο απηά αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο πνπ κλεκνλεχνληαη 

παξαπάλσ, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Νη παξαρσξήζεηο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ κε φκνηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ.  

 
 

 
        ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ   

                                                                                                                 
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ                                               Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

 

                                                                                                                           
ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Π. ΗΥΠΖΦ                                ΚΗΣΑΖΙ Β. ΠΝΘΝΟΔΙΝΠ 
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