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 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                    
 Ν Ο Μ Ο Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ   

 Δ Η Μ Ο Σ  Ω Ρ Ω Π Ο Υ   

 

                                    

                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                     Από το αριθμ.14/17-05-2017 Πρακτικό  Συνεδρίασης 

                             του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

 

                         

                                       Αριθμός Απόφασης  127/2017 

   

Θέμα: «Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας αγοράς ακινήτου για τη μεταστέγαση του 

Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου». 

 
 

 

Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Μαρκοπούλου Ωρωπού  σήμερα στις 17 Μαΐου  2017, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:30, συνήλθε 

σε δημόσια τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την 

αριθμ. 9343/12-05-2017 πρόσκληση του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Στέργιου 

Γκικάκη, που επιδόθηκε με αποδεικτικό την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και 

δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, παρόντος & του 

Δημάρχου κ. Θωμά Ρούσση.  

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός 

(41) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι εννέα (29) ήτοι:                                 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Δάβρης Στέφανος,3- Δέδες Κωνσταντίνος, 

  4- Μαραβέλια  –Σαρκίρη Αναστασία,5- Δάβρης   Γεώργιος,6- Κιούσης Κωνσταντίνος, 

  7- Μαντάς Γεώργιος,8- Θεοδώρου Ανδρέας,9- Αλεξανδράτου Ανδριανή,10- Τόλιας  Μιχαήλ, 

  11- Καυκόπουλος Σπυρίδων,12- Μαντάς Νικόλαος,13- Τζεβελέκος Νικόλαος,14- Πούλος  

  Γεώργιος,15- Γκικάκης,  Στέργιος,16- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,17- Σιδέρης Γεώργιος, 

  18- Πάντος Γεώργιος,19-Καστελλάνου Μαγδαληνή,20- Σιδέρης Χρήστος,21- Σταύρου  

  Ιωάννης,22- Τσεκρεζής Χρήστος,23- Πέππας Παναγιώτης,24- Πάντος Ευάγγελος, 

  25- Γιασημάκης Γεώργιος,26- Χατζηιωάννου Άγγελος,27- Δέδες  Πέτρος,28- Παπαγιάννης  

   Γεώργιος,29- Δημητρίου Επαμεινώνδας. 

  ΑΠΟΝΤΕΣ:1- Τζεβελέκος Δημήτριος,2- Γαζβινιάν Ανδρέας(δικαιολογημένα απών), 3- Βάθης  

  Ιωάννης ,4- Παρδάλης Δημήτριος,5- Σωτήρχος Δημήτριος,6- Λέκκας Ανδρέας,7- Ανυφαντής 

Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα  απών),8- Αρμυριώτης Γεώργιος,9- Ράπτης Σπυρίδων, 

  10-Χασιώτης Παναγιώτης,11-Χασιώτης Μιχαήλ, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα 

κλήθηκαν δεν προσήλθαν.  

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονομάκος Ιωάννης  δεν κλήθηκε να συμμετέχει  στη 

συνεδρίαση  επειδή  έχει τεθεί σε   αργία µε την αριθ.  Ε.Π.258/16-16/12/2016  απόφαση της  

   Γ. Γ. Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αττικής.    

  Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1- Βασιλάκος Σπυρίδων(Πολυδενδρίου)με 

δικαίωμα ψήφου στην παρούσα απόφαση,  2-Χορμοβίτης Δημήτριος(Καλάμου),3-Λιθαδιώτης 

Γεώργιος (Χαλκουτσίου),4-Ρόδης Λάμπρος (Ωρωπού) και  οι Τοπικοί Σύμβουλοι 

Μαρκοπούλου κ.κ. Αρμυριώτης Δημήτριος& Τσάκωνας Γεώργιος. 

  Προσελεύσεις Δημοτικών Συμβούλων: Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι 

κ.κ Τζεβελέκος Δημήτριος και Σωτήρχος Δημήτριος. 

  Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2
ου

 θέματος της 

ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Τζεβελέκος Νικόλαος. 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των 

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη  της συνεδρίασης  και αφού έφερε προς συζήτηση το 15
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έκανε την παρακάτω 

εισήγηση: 

«Ένα από τα βασικά προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία απασχολούν την τοπική 

κοινωνία του Πολυδενδρίου είναι η ανάγκη μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου. 

Οι συνθήκες μάθησης και απασχόλησης των νηπίων είναι πραγματικά πολύ δύσκολες αυτή την 

στιγμή, με αποτέλεσμα να τίθενται σοβαρά θέματα για την ασφάλεια των παιδιών και το έργο 

των εκπαιδευτικών να δυσχεραίνεται ιδιαίτερα. 

Συγκεκριμένα, οι αίθουσες του Νηπιαγωγείου είναι προκάτ, δεν πληρούν τις κατάλληλες 

συνθήκες   θέρμανσης και μόνωσης και  δεν επαρκούν για τη φιλοξενία των σαράντα νηπίων 

που φοιτούν σήμερα .  

Επίσης, το Νηπιαγωγείο συστεγάζεται με το Δημοτικό Σχολείο, πράγμα το οποίο καθιστά 

επικίνδυνο τον προαυλισμό των παιδιών.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1-Το από  15-05-2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Πολυδενδρίου  στο οποίο 

αναφέρεται  η ανάγκη μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου λόγω του ότι σήμερα φοιτούν 40 νήπια 

και οι χώροι δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων: α) τα παιδιά που μένουν στο 

ολοήμερο κοιμούνται στον ίδιο χώρο που χρησιμοποιείται το πρωί για αίθουσα διδασκαλίας, 

γεγονός που παραβιάζει τους κανόνες υγιεινής, β) το γραφείο της Προϊσταμένης βρίσκεται 

στον χώρο της κουζίνας και δεν υπάρχει χώρος για αρχειοθέτηση των εγγράφων, γ)δεν υπάρχει 

αίθουσα εκδηλώσεων και δ) η αυλή του νηπιαγωγείου συνδέεται  με του Δημοτικού Σχολείου  

με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα παιχνίδια των νηπίων από τα μεγαλύτερα παιδιά. 

2-Τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 οι οποίες αντικαθιστούν  τις 

διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010 

3-Τη σχετική νομοθεσία περί αγοράς ακινήτου από το Δήμο όπως καθορίζεται από το νόμο 

3463/2006(ΦΕΚ Α 114/08.06.2006):Δημοτικός και &Κοινοτικός Κώδικας και ειδικότερα τα 

άρθρα 186& 191 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, 

περί αγοράς ακινήτων από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τα οποία στο δημοτικό συμβούλιο ανήκει η 

αρμοδιότητα για την αγορά ακινήτων. 

4-Τις διατάξεις  του Π.Δ.270/1981 περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των 

όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι εκποίησιν ή εκμίσθωσαν πραγμάτων των Δήμων και 

Κοινοτήτων. 

5-Τις διατάξεις της παρ.6,άρθρου 18 του Ν.3467/2006 περί συγκρότησης επιτροπής 

καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση σχολικής μονάδας 

6- Την υπ.αριθμ. 37237/ΣΤ1/07(ΦΕΚ 635/Β΄/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, 

για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων 

μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων 

Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει : 

Α-Tην έγκριση αγοράς ακινήτου για την μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της Τοπικής 

Κοινότητας Πολυδενδρίου, στα όρια του λειτουργούντος σήμερα Νηπιαγωγείου. 

Β- Τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλος στην επιτροπή  καταλληλότητας και επιλογής 

χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων  κατάλληλων  για 

στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 6 του Νόμου 

3467/2006.  

Γ-Την εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την γνωστοποίηση της πρόθεσης αγοράς 

ακινήτου για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού και την παραπομπή του θέματος στην 

Οικονομική Επιτροπή για τον κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας». 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

      1-Την εισήγηση του Δημάρχου 

    2-Τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 8 του Ν.4071/2012 οι οποίες αντικαθιστούν  τις  

        διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 στοιχείο 14 του Ν.3852/2010  
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   3-Τα άρθρα 186& 191 του Ν.3463/2006, όπως  τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 

       20 του Ν. 3731/08, 

      4-Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ( Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου) 

 Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

                                    ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

 

1-Εγκρίνει την  αγορά ακινήτου για την μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου της Τοπικής 

Κοινότητας Πολυδενδρίου, στα όρια του λειτουργούντος σήμερα Νηπιαγωγείου. 

2-Ορίζει  ως εκπρόσωπο του Δήμου στην επιτροπή εξέτασης καταλληλότητας και της επιλογής 

χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων  κατάλληλων  για 

στέγαση σχολικών μονάδων, τη Δημοτική Σύμβουλο κα  Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα με 

αναπληρωτή της τον κ. Σωτήρχο  Δημήτριο. 

3-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την γνωστοποίηση της πρόθεσης αγοράς ακινήτου για την 

εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού και την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική 

Επιτροπή για τον κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας. 

 

                                   Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 127/2017. 

                   Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

  Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου                                  Η Γραμματέας                               

             Στέργιος Γκικάκης                                                   Καστελλάνου Μαγδαληνή   

 

                                                           Τα Μέλη  
    1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Τζεβελέκος Δημήτριος,3-Δάβρης Στέφανος,4- Δέδες Κωνσταντίνος,  5- Μαραβέλια  

–Σαρκίρη Αναστασία,   6- Δάβρης   Γεώργιος,7- Κιούσης Κωνσταντίνος,  8- Μαντάς Γεώργιος,9- Θεοδώρου 

Ανδρέας,10- Αλεξανδράτου Ανδριανή,11- Τόλιας  Μιχαήλ,  12- Καυκόπουλος Σπυρίδων,13- Μαντάς 

Νικόλαος,14- Πούλος  Γεώργιος,15- Σωτήρχου-Τοτόμη Δήμητρα,16- Σιδέρης Γεώργιος,  17- Πάντος 

Γεώργιος,18-Σιδέρης Χρήστος,19- Σταύρου   Ιωάννης,20- Τσεκρεζής Χρήστος,21- Πέππας Παναγιώτης, 

   22- Σωτήρχος Δημήτριος,23- Πάντος Ευάγγελος,24- Γιασημάκης Γεώργιος,25- Χατζηιωάννου Άγγελος,26- Δέδες  

Πέτρος,27- Παπαγιάννης  Γεώργιος,28- Δημητρίου Επαμεινώνδας. 

                                                                                                   

                                                                                                                Ακριβές απόσπασμα 

                                                                               Ο Πρόεδρος   του  Δημοτικού  Συμβουλίου 

 

 
                                                                             ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ                                                                                                    

 

ΑΔΑ: 7ΔΤ8Ω0Π-Σ01


		2017-06-01T13:05:09+0300
	Athens




