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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8
Παραχώρηση σχολικών χώρων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
Πρακτικό της με αριθ. 1/2021 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 27ης του
μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021.
Στον Χολαργό σήμερα, 27.01.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, πραγματοποίησε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1212/22.01.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ανταποκρίθηκαν στη
συνεδρίαση 33 και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά Δημήτριος Οικονόμου
Αθανάσιος Βαλυράκης
Γιαννακοπούλου
Μαρία Αθανασάκου Χρήστος Πετράκης
Νικήτας Κανάκης
Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Δημητριάδου Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μαρία Σιώτου
Καρασιμοπούλου
Αναστασία Χαμηλοθώρη Μιχαήλ Υφαντής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Πολύδωρας
Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Κούτρας
Δημήτριος Τούτουζας
Λουκάς Ρίζος
Μιχαήλ Χατζής
Γεώργιος Ανυφαντής
Αντώνιος Ρεκλείτης
Μιχαήλ Τράκας
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Βασίλειος Σιαμάνης
Γεώργιος Αυγερινός
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ
(ουδείς).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία
Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη
Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα, με τις προβλέψεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020,
άρθρο 10 παρ. 1) καθώς και της υπ’ αριθ. 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίου, δυνάμει των οποίων η λήψη των
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αποφάσεων των πάσης φύσεων οργάνων των ΟΤΑ, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της
ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, αναφέρθηκε στο
7ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής,
Παιδείας και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) κο Μιχαήλ Τράκα, ο οποίος έθεσε υπόψη του
Σώματος την υπ΄ αριθ. 1/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί της παραχώρησης σχολικών
χώρων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και συγκεκριμένα
εισηγήθηκε τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Το υπ΄ αριθ. 2597/10-07-2020 έγγραφο του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας &
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού με θέμα «Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 52/2020 απόφασης του
Δ.Σ. του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής, με αίτημα για
την παραχώρηση σχολικών χώρων για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.».
Την υπ’ αριθ. 52/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας &
Προσχολικής Αγωγής «Πρακτικό της με αριθ. 7/2020 έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγου - Χολαργού», της 8ης Ιουλίου 2020».
Την με αριθ. 411/24-11-2020 έγγραφη συναίνεση της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Χολαργού.
Την με αριθ. 140/24-11-2020 έγγραφη συναίνεση των Διευθυντών των 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων
Παπάγου.
Την υπ. αριθ. 1/22-01-2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα
με την οποία αποφασίστηκε η παραχώρηση των σχολικών χώρων για τη δημιουργία ΚΔΑΠ.
Την υπ. αριθ. 1/26-01-2021 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την παραχώρηση
σχολικών χώρων για τη δημιουργία ΚΔΑΠ.

Προτείνουμε:
Την έγκριση για την παραχώρηση χώρων και αιθουσών στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων που
στεγάζονται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, επί της οδού Περικλέους στην Κοινότητα Χολαργού και των 2ου
& 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου, επί της οδού Μακεδονίας στην Κοινότητα Παπάγου, για την ίδρυση και
λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση άδειας και
λειτουργίας τους ως εξής:
Α. Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού να παραχωρηθούν:





Τέσσερις (4) αίθουσες στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος στο πέτρινο κτίριο. Η μια εξ αυτών
διαθέτει νιπτήρα και όλες είναι επιφάνειας μεγαλύτερης των 40τ.μ.
Οι τουαλέτες των μαθητών - μαθητριών.
Ο προθάλαμος του γραφείου του Συλλόγου Διδασκόντων, ως γραφείο εκπαιδευτικών.
Αποθηκευτικός χώρος δίπλα στο λεβητοστάσιο.

Β. Από τα 2ο & 3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου να παραχωρηθούν:







Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, η οποία είναι πάνω από 100τ.μ. και μπορεί να χωριστεί σε 2 μέρη με
ένα προσωρινό μεταφερόμενο διαχωριστικό, ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη για μαθητική χρήση
την επόμενη μέρα. Στον χώρο αυτό βρίσκεται και μια κουζίνα με νιπτήρα γιατί δυστυχώς δεν
υπάρχει αίθουσα άλλη με νιπτήρες.
Αίθουσα (28τ.μ.) δίπλα στα γραφεία του Συλλόγου Διδασκόντων.
Ισόγεια αίθουσα 34τ.μ. (Isobox, β΄ προαύλιο).
Προαύλιοι χώροι.
2 w.c για τους μαθητές.
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Προθάλαμος του γραφείου του Συλλόγου Διδασκόντων για τους εκπαιδευτές (το γραφείο του
Συλλόγου Διδασκόντων δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν τα υλικά
τους και τα προσωπικά τους συρτάρια).
Αποθηκευτικός χώρος, δίπλα στο λεβητοστάσιο.

Τα Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και φιλοξενούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (5 ετών) έως 12 ετών.
Προϋποθέσεις:















ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα
της χρήσης και θα παραδίδει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές,
δε θα παρεμποδίζεται τη ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές
ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρο 41 του Ν.
1566/1985),
η λειτουργία των ΚΔΑΠ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω voucher (52/08-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Νομικού Προσώπου ΔΟΚΜΕΠΑ), επομένως δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των
μαθητών που θα συμμετέχουν,
θα τηρούνται οι όροι της υπ΄ αριθ. 3/08-01-1995 (ΦΕΚ 15/τ.β’/12-01-1996) Αστυνομικής Διάταξης του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»,
να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις των Σχολείων και στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε., το ονοματεπώνυμο
του υπεύθυνου καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας, για οτιδήποτε συμβεί στη διάρκεια της χρήσης
των χώρων,
οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων να έχουν την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των
συμμετεχόντων και για την εγγύηση των συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη
διδασκαλία των ανωτέρω δραστηριοτήτων,
όταν θα υπάρχει εκδήλωση, προετοιμασία - γιορτή του σχολείου, δεν θα μπορούν να διατίθενται οι
συγκεκριμένοι χώροι,
λόγω των μέτρων πρόληψης για τον covid-19, οι χώροι θα παραχωρηθούν εφόσον οι υγειονομικές
οδηγίες το επιτρέψουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 1/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) σχετικά με την
παραχώρηση χώρων και αιθουσών στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων που στεγάζονται το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Χολαργού, επί της οδού Περικλέους στην Κοινότητα Χολαργού και των 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων
Παπάγου, επί της οδού Μακεδονίας στην Κοινότητα Παπάγου, για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση άδειας και λειτουργίας τους, ως
εξής:
Α. Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού θα παραχωρηθούν:




Τέσσερις (4) αίθουσες στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος στο πέτρινο κτίριο. Η μια εξ αυτών
διαθέτει νιπτήρα και όλες είναι επιφάνειας μεγαλύτερης των 40τ.μ.
Οι τουαλέτες των μαθητών - μαθητριών.
Ο προθάλαμος του γραφείου του Συλλόγου Διδασκόντων, ως γραφείο εκπαιδευτικών.
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Αποθηκευτικός χώρος δίπλα στο λεβητοστάσιο.

Β. Από τα 2ο & 3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου θα παραχωρηθούν:










Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, η οποία είναι πάνω από 100τ.μ. και μπορεί να χωριστεί σε δυο (2)
μέρη με ένα προσωρινό μεταφερόμενο διαχωριστικό, ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη για μαθητική
χρήση την επόμενη μέρα. Στον χώρο αυτό βρίσκεται και μια κουζίνα με νιπτήρα γιατί δυστυχώς δεν
υπάρχει αίθουσα άλλη με νιπτήρες.
Αίθουσα (28τ.μ.) δίπλα στα γραφεία του Συλλόγου Διδασκόντων.
Ισόγεια αίθουσα 34τ.μ. (Isobox, β΄ προαύλιο).
Προαύλιοι χώροι.
Δυο (2) w.c για τους μαθητές.
Προθάλαμος του γραφείου του Συλλόγου Διδασκόντων για τους εκπαιδευτές (το γραφείο του
Συλλόγου Διδασκόντων δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν τα υλικά
τους και τα προσωπικά τους συρτάρια).
Αποθηκευτικός χώρος, δίπλα στο λεβητοστάσιο.

Τα Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και φιλοξενούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους
στην υποχρεωτική εκπαίδευση (5 ετών) έως 12 ετών.
Οι ως άνω παραχωρήσεις θα γίνουν με τις εξής προϋποθέσεις:















Ο φορέας θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα
της χρήσης και θα παραδίδει τους χώρους που χρησιμοποιεί έτοιμους προς χρήση στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Δε θα παρεμποδίζεται τη ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές
ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρο 41 του Ν.
1566/1985).
Η λειτουργία των ΚΔΑΠ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω voucher (52/08-07-2020 απόφαση του Δ.Σ. του
Νομικού Προσώπου ΔΟΚΜΕΠΑ), επομένως δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των
μαθητών που θα συμμετέχουν.
Θα τηρούνται οι όροι της υπ΄ αριθ. 3/08-01-1995 (ΦΕΚ 15/τ.β’/12-01-1996) Αστυνομικής Διάταξης του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».
Να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις των Σχολείων και στην Σχολική Επιτροπή Π.Ε., το
ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας, για οτιδήποτε συμβεί στη
διάρκεια της χρήσης των χώρων.
Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων να έχουν την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των
συμμετεχόντων και για την εγγύηση των συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη
διδασκαλία των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
Όταν θα υπάρχει εκδήλωση, προετοιμασία - γιορτή του σχολείου, δεν θα μπορούν να διατίθενται οι
συγκεκριμένοι χώροι.
Λόγω των μέτρων πρόληψης για τον covid-19, οι χώροι θα παραχωρηθούν εφόσον οι υγειονομικές
οδηγίες το επιτρέψουν.
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«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Ανυφαντής, Αντώνιος Ρεκλείτης
και Γεώργιος Ρεμούνδος.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Παναγιώτης Δεμέστιχας.
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 8/2021.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας
Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α.
Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Β. Νικάκη, Μ.
Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Ανυφαντής, Γ. Αυγερινός, Β.
Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Ν. Κανάκης, Ν. Καραγιάννης, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Κ.Π. Τίγκας, Χ. Στάϊκος, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

