
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  5/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
            
                       ΘΕΜΑ: Παραχώρηση σχολικού χώρου 

Αρ. Απόφασης: 22/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την  20η του µήνα Μαρτίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και 
ώρα 17:30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 263/16-3-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.Κούτικα Αγγελική                                                                                    2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                3.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 
4.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                                4.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
7.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
8.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                             
9.Χαχούλης Φώτης                                                                                      

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη 
το 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα 
εξής: 
Στην υπ' αριθ. ∆4/36/14.2.1992 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. ∆4/210/20.02.1998 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. 
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 ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας και 
εφόσον εξασφαλισθεί η σύµφωνη γνώµη της, ο φάκελος της αίτησης µε τις σχετικές εισηγήσεις της 
Σχολικής Επιτροπής και της ∆.Ε.Π. υποβάλλονται από τον ∆ιευθυντή του Σχολείου για έγκριση του 
Νοµάρχη µέσω του αρµοδίου Προϊσταµένου . 
Όσον αφορά τους Συλλόγους γονέων και κηδεµόνων , την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, εφόσον επιθυµούν να εφαρµόσουν πρόγραµµα δηµιουργικής απασχόλησης µε δική 
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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). 
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. 
∆εν 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. 
Ο διευθυντής του σχολείου υποβάλει τον φάκελο της αίτησης µε τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής 
Επιτροπής, µέσω του αρµοδίου προϊσταµένου, στον οικείο Νοµάρχη για έγκριση της παραχώρησης 
του σχολικού χώρου." 
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 ∆ιευθυντής του σχολείου υποβάλλει το φάκελο της αίτησης 
µε τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας, µέσω του αρµόδιου Προϊσταµένου, 
αρχικά στη ∆ηµοτική 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 ∆ήµου 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 ∆ηµόσιο 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 ∆ηµοτικό 
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. Η µη λειτουργία όµως της δηµοτικής επιτροπής 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.) 
Στην υπ' αριθ. ∆4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζονται µεταξύ άλλων τα εξής: 
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«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.» 
Με την από 201/21-02-2017 αίτηση µελών του συλλόγου ∆ασκάλων και Καθηγητών Ψαρών, ζητείται 
από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου και Λυκειακών τάξεων Ψαρών  η παραχώρηση της 
αίθουσας γυµναστικής του Γυµνασίου Ψαρών  για αθλητικές δραστηριότητες κάθε ∆ευτέρα 16.00-
18.00, Τετάρτη 16.00-18.00 και Παρασκευή 16.00-18.00. 
Με την υπ’ αριθ. 2/21-2-2017 απόφαση της η  Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυµνασίου και Λυκειακών 
τάξεων Ψαρών εισηγείται θετικά για την παραχώρηση της ανωτέρω αίθουσας στα µέλη του συλλόγου 
∆ασκάλων και Καθηγητών Ψαρών. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη: 
• Το άρθρο 41 του Ν. 1566/85 
• Το άρθρο 5 του Ν.1894/90 
• Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. ∆4/210/20.02.1998 
• Την εγκύκλιο ΥΠ.Ε.Π.Θ. ∆4/804/16.12.1997 
• Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. ∆4/170/05.05.1998 
• Την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 
• Την εγκύκλιο 36/09.10.2007 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
• 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  
• την υπ’ αριθ. 201/21-02-2017  αίτηση των µελών του συλλόγου ∆ασκάλων και Καθηγητών 

Ψαρών, µε την οποία ζητείται η παραχώρηση της αίθουσας γυµναστικής του Γυµνασίου Ψαρών  
•  την υπ’ αριθµ. 2/21-02-2017 απόφαση της σχολικής επιτροπής για την παραχώρηση του σχολικού 

χώρου 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Παραχωρεί την αίθουσα γυµναστικής του Γυµνασίου Ψαρών σε µέλη του συλλόγου ∆ασκάλων και 
Καθηγητών Ψαρών για αθλητικές δραστηριότητες κάθε ∆ευτέρα 16.00-18.00, Τετάρτη 16.00-18.00 
και Παρασκευή 16.00-18.00. 
      
Μειοψήφησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Κουτσοδόντη Αγγελική, Μπουλαζέρη Μαργαρίτα και 
Χατζησκουλίδης Χρήστος οι οποίοι δήλωσαν παρών. 
                                                                         

 Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 22/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                      Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                    Υπογραφές 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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