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∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                       
Α΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης  

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α Σχολικής Επιτροπής 
Αριθµός  Απόφασης   16/2020 

 
    
    Στα Βριλήσσια σήµερα την 22 Οκτωβρίου  2020  , ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  19:30 , συνήλθε σε 

τακτική  κατεπείγουσα συνεδρίαση  η οποία διεξήχθη  µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(σύµφωνα µε τα άρθρα 234 παρ. 1, 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010, 

του άρθρου 184, του ν. 4635/ 2019 και ισχύει σε συνδυασµό µε τις σχετικές της παρ.1, του άρθρου 10, 

της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-2020) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της  Α  Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Βριλησσίων, κατόπιν της  υπ’ αριθµ. 55/21.10.2020 έγγραφης 

πρόσκλησης του  Προέδρου αυτής µε το  εντός   ηµερησίας διάταξης θέµα: 

Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων εκτός σχολικού ωραρίου  για το σχολικό έτος 

2020-2021. 

 
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι τα  παρόντα µέλη ήταν 
περισσότερα από τα απόντα και συγκεκριµένα  επί συνόλου δεκαπέντε  (15)  µελών ευρέθησαν 
παρόντα δεκατρία  (13)  µέλη και απόντα δύο(2). 
 
      Τα µέλη της Α  Σχολικής Επιτροπής  είναι : 
 

  1. Πολιτης Κωνσντίνος                          Πρόεδρος  
  2. Μπατάλας Στέφανος                          Αντιπρόεδρος 
  3. Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη)        Μέλος 
  3. Καλογεράκη Ευαγγελία                      ∆/ντρια   1ου ∆ηµοτικού        
  4. Μπαζάνη Ευγενία                              ∆/ντρια   3ου ∆ηµοτικού 
  5. Κοσµόπουλος  Ιωάννης                      ∆/ντής     4ου ∆ηµοτικού 
  6. Γεωργόπουλος Σωτήριος                    ∆/ντής     6ου ∆ηµοτικού 
  7. Γεωργίου Ολγα                                 Πρ/νη     3ου Νηπιαγωγείου   
  8. Πολίτου Κων/να                                Πρ/νη      7ου Νηπιαγωγείου   
  9. Τσουκαλάς Ευστάθιος                         Εκπρ.  Ένωσης Γονέων  
10. Κακναβάτου – Γκιλάκη Ελπίδα            Μέλος 
11. Κουτσουνάδη Στεφανία                     Μέλος 
12. Παπαδόπουλος Αντώνιος                   Μέλος 
14. Σίµου Λαµπρινή                                Μέλος 
15. Στασινού ∆ήµητρα                            Μέλος 

 

 

Απόντες :     

 

  1. Γεωργίου Όλγα                                 Πρ/νη     3ου Νηπιαγωγείου   
  2. Πολίτου Κων/να                                Πρ/νη     7ου Νηπιαγωγείου       

    
         

        Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν  από την υπάλληλο του δήµου Μπέλµπα Ιωάννα. 
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    Αµέσως µετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  θέτοντας για συζήτηση το δεύτερο  εντός  ηµερησίας διάταξης θέµα: 
 

Έγκριση παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων εκτός σχολικού ωραρίου  για το σχολικό έτος 

2020-2021. 

 

Α. Νοµοθετικό πλαίσιο 

  Το νοµοθετικό πλαίσιο της  παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων,  εκτός σχολικού ωραρίου, 

καθορίζεται από: 

1. Το περιεχόµενο της απόφασης ∆4/1171/12.12.1984 του  ΥΠΕΠΘ 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 και 85 του Ν.1566/85 ( ΦΕΚ Α΄167/30.9.1985 ) 

3. Το περιεχόµενο του εγγράφου µε στοιχεία Γ1/153/567/04.05.1988 του ΥΠΕΠΘ 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ Α΄ 110/27.08.1990) 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του  Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α΄24/14.02.1992) 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2240/1994 ( ΦΕΚ Α΄153/16.09.1994 ) 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α΄ 90/13.06.1995 ) 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010( ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) 

9. Την  υπ’ αριθµ. ∆4/170/05.05.1998 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 

10. Την  υπ’ αριθµ. ∆4/1171/19.12.84 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 

11. Την  υπ’ αριθµ. Γ1 /210/20.2.98 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 

12. Το περιεχόµενο του εγγράφου µε αριθµ. πρωτ 37495/20.11.2015 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

& ∆.Υ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 

13. Τις διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α΄ 110/27.08.1990) 

14. Τις διατάξεις  του άρθρου  85 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ Α΄167/30.9.1985 

Β. ∆ικαιούχοι φορείς - Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 

Β.1 ∆ικαιούχοι φορείς  

Σύµφωνα µε το προαναφερόµενο πλαίσιο η Σχολική Επιτροπή µπορεί να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά  
στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας την παραχώρηση σε: 

α) Εσωσχολικούς φορείς όπως: Οι Σύλλογοι δασκάλων- νηπιαγωγών, οι  Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεµόνων, οι Μαθητικές κοινότητες, η  Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Νοµικά πρόσωπα αυτής κ.α. 

β) Εξωσχολικούς φορείς όπως: Τα  αθλητικά σωµατεία, οι Σύλλογοι και φορείς κ.α. 

Είναι δυνατή επίσης η παραχώρηση σχολικών χώρων για µικρό χρονικό διάστηµα σε εξωσχολικούς 
φορείς του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα για τη διεξαγωγή εξετάσεων ή την πραγµατοποίηση σεµιναρίων 
συναφούς περιεχοµένου µε το χαρακτήρα και το πνεύµα της εκπαιδευτικής κοινότητας µε εξατοµίκευση 
της έγκρισης για κάθε  συγκεκριµένη περίπτωση και  εφόσον δε θα δηλώσουν ως έδρα τους  τα σχολεία, 
όπου θα αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. 

γ) ∆εν παραχωρούνται χώροι σε ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών 
(Φ#/1120/Γ1/1380/17.10.1996ΥΠΕΠΘ). 
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Β.2 Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης 

Εφόσον επιθυµεί  ένας φορέας την παραχώρηση σχολικού χώρου, εκτός σχολικού ωραρίου,  για να 
εφαρµόσει  πρόγραµµα ή άλλη εκδήλωση που προσιδιάζει  στο εκπαιδευτικό  έργο υποβάλλει στη 
Σχολική Επιτροπή µε δική του ευθύνη σχετική αίτηση µε το πρόγραµµα που προτίθενται να εφαρµόσουν 
(είδος προγράµµατος /εκδήλωσης, διάρκεια, φάκελος µε τους τίτλους σπουδών των διδασκόντων και 
υπεύθυνο προγράµµατος). 

Η Σχολική Επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόµο προβλεπόµενες παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Οι δραστηριότητες που θα πραγµατοποιούνται από τους φορείς, θα εξυπηρετούν διδακτικούς 
,παιδαγωγικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. 

2. Τα προγράµµατα και οι εκδηλώσεις που αναπτύσσονται από τους τοπικούς φορείς στους σχολικούς 
χώρους, πραγµατοποιούνται µε δική τους ευθύνη και εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν παρακωλύουν την 
εφαρµογή του σχολικού προγράµµατος και τη λειτουργία του σχολείου. 

3. Ο φορέας θα πρέπει να διασφαλίζει εγγράφως ότι –κατά τη διάρκεια χρήσης-δεν υπάρχει κίνδυνος 
σοβαρών φθορών και ζηµιών  και κυρίως ότι διασφαλίζει την ασφάλεια των παρευρισκοµένων µαθητών 
και αναλαµβάνει την ευθύνη προστασίας του χώρου του σχολείου από βανδαλισµούς, µε τον ορισµό 
υπευθύνου  και τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. 

4. Οι κανόνες παραχώρησης, όπως :  τήρηση ωραρίου, κανόνες υγιεινής, καθαριότητα, µη χρήση από 
πρόσωπα εκτός προγράµµατος ,σεβασµός στο χώρο του σχολείου και στα πρόσωπα, θα πρέπει να 
τηρούνται απαρέγκλιτα 

5. Ο καθαρισµός των χώρων που θα χρησιµοποιηθούν για τις δραστηριότητες, θα πραγµατοποιείται µε 
την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί, ώστε να  παραδίδονται οι  χώροι καθ’ όλα 
έτοιµοι προς χρήση  στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές. 

6. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης των σχολικών χώρων θα πρέπει να υπάρχει 
ανάληψη ευθύνης και να αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζηµίες, ώστε το διδακτήριο 
να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιµο για τη λειτουργία του σχολείου. 

7. Αν ο διευθυντής σχολείου κρίνει ότι η παραχώρηση του χώρου  προκαλεί  αξιόλογη οικονοµική 
επιβάρυνση στη σχολική επιτροπή  και συνεπώς στους οικονοµικούς κωδικούς που του  αναλογούν, 
υποβάλλει αίτηµα στη Σχολική Επιτροπή, προκειµένου να εξετασθεί,  αν και κατά τι ποσό, θα 
επιβαρυνθεί ο φορέας που κάνει χρήση του σχολικού χώρου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Ανάγκη παροχής επιπλέον υπηρεσιών καθαριότητος. 

Αυξηµένη δαπάνη κατανάλωσης ρεύµατος και ύδατος 

Αυξηµένη δαπάνη υλικών καθαριότητας 

Ανάλωση  εξοπλισµού λόγω συχνής ή εντατικής χρήσης 

8. Οι δραστηριότητες/ εκδηλώσεις δε θα απευθύνονται επιλεκτικά σε µεµονωµένους µαθητές ή σε 
οµάδες µαθητών, µε κριτήρια οικονοµικά ή κοινωνικά αποκλείοντας άλλους µαθητές που δεν έχουν 
οικονοµική δυνατότητα. 

9. Κάθε παρεχόµενη έγκριση ισχύει µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους  ή µέχρι την ηµεροµηνία που 
ρητώς αναφέρεται στην παραχώρηση. Μετά την παραχώρηση δεν επιτρέπεται  τροποποίηση ή ανάπτυξη 
µε επιπλέον δραστηριότητες του περιεχοµένου του σκοπού που αναφερόταν στην αίτηση παραχώρησης, 
δεδοµένου  ότι η παραχώρηση προς τον αιτούµενο φορέα δεν είναι γενικής φύσεως. 

10.Στις περιπτώσεις που οι παραπάνω φορείς δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις αυτές  και 
δηµιουργούν προβλήµατα λειτουργίας ή καθαριότητας ή ανισότητας στο σχολείο, τους αφαιρείται το 
δικαίωµα χρήσης των σχολικών χώρων( Γ1/153/567/4.5.88 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ). 

Γ. Υφιστάµενη κατάσταση για το Σχολικό Έτος 2020-2021 
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Συµπληρωµατικά µε το προαναφερόµενο θεσµικό πλαίσιο πρέπει να ληφθούν υπόψη συµπληρωµατικά 
και τα εξής: 
 

1. Η έναρξη της σχολικής περιόδου συνοδεύεται µε µέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊου 
COVID-19. 

2. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βριλησσίων µε την οµόφωνη απόφασή του µε  αριθµ.60/2020 
περί «Κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Σχολείων του ∆ήµου Βριλησσίων σε  
κατηγορίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 ( ΦΕΚ Α’ 94/29.06.2017)» κατέταξε 
τους αθλητικούς  εξωτερικούς  χώρους του 1ου, 2ου, 4ου, 5ου, και 6ου ∆ηµ. Σχολείου στην 
κατηγορία Α1 των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

3. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βριλησσίων µε την οµόφωνη απόφασή του µε  αριθµ. 
74/2020 περί «Αντικατάστασης Προέδρου και µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ 
«Α’ Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Βριλησσίων» όρισε νέο  Πρόεδρο και δύο νέα µέλη στο ∆.Σ. της Α 
Σχολικής Επιτροπής. 

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Βριλησσίων µε την οµόφωνη απόφασή του µε  αριθµ. 
79/2020 περί «Κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Σχολείων του ∆ήµου Βριλησσίων 
σε  κατηγορίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 ( ΦΕΚ Α’ 94/29.06.2017)» κατέταξε 
τον εσωτερικό χώρο  του  2ου, ∆ηµ. Σχολείου στην κατηγορία ∆ των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

5. Τις θετικές εισηγήσεις των ∆ιευθυντριών/ων των Σχολικών µονάδων για την παραχώρηση των 
εξωτερικών χώρων των σχολείων. 

6. Τις αρνητικές εισηγήσεις των ∆ιευθυντριών/ων των Σχολικών µονάδων για την παραχώρηση των 
εσωτερικών χώρων των σχολείων πλην των περιπτώσεων του αιτούµενου χώρου του 2ου  και του 
6ου ∆ηµοτικού σχολείου για τους οποίους εισηγούνται θετικά. 

7. Τις αιτήσεις  των φορέων  καθώς και της κ. Παπαδηµητρίου Άννας- Θεοφανούς   αθλήτριας της 
τοξοβολίας για παραχώρηση σχολικών χώρων στις οποίες αναφέρονται τα σχετικά αιτήµατά τους 
µε το πρόγραµµα χρήσης. 
 

∆. Εισήγηση 
Κατά συνέπεια και λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση σχολικών χώρων εκτός σχολικού ωραρίου  για 
το  διδακτικό έτος 2020-2021, κατά περίπτωση  ως  εξής: 
 
∆.1 Εξωτερικοί Χώροι 
 
α) Την έγκριση των αιτηµάτων  παραχώρησης  εξωτερικών σχολικών χώρων των κάτωθι φορέων: 

• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
• ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
• ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  
• ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
• ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ  
• ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΕΩΝ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  

 
β) Την εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης υποβολής στη ∆ιεύθυνση της 
Σχολικής µονάδας συγκεκριµένου προγράµµατος χρήσης του χώρου, τα στοιχεία του υπεύθυνου 
προγράµµατος της εγκατάστασης και του υπεύθυνου COVID-19, µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 
καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων COVID-19.    
 
γ) Την αξιολόγηση της  οικονοµικής  επιβάρυνσης της σχολικής επιτροπής  από τις συγκεκριµένες 
παραχωρήσεις και  τη λήψη σχετικής απόφασης µετά από µελέτη των σχετικών στοιχείων και διάλογο µε 
τους εµπλεκόµενους φορείς. 
 
δ) Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η εποµένη της λήψης της και η λήξη της ορίζεται η 31 
Αυγούστου 2021. 
 
∆.2 Εσωτερικοί Χώροι 
 
α) Την έγκριση του αιτήµατος του  Αθλητικού Σωµατείου  «Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,  το οποίο 
αιτείται την  παραχώρηση χρήσης  του  υπογείου του νέου κτιρίου του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου, για την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων του  και της κ. Παπαδηµητρίου Άννας- Θεοφανούς  η οποία αιτείται την  
παραχώρηση χρήσης  µέρους του  υπογείου του κτιρίου του 6ου ∆ηµοτικού σχολείου για ατοµική 
προπόνηση τοξοβολίας. 
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β) Την εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης υποβολής στη ∆ιεύθυνση της 
Σχολικής µονάδας συγκεκριµένου προγράµµατος χρήσης του χώρου, τα στοιχεία του υπεύθυνου 
προγράµµατος της εγκατάστασης και του υπεύθυνου COVID-19, µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 
καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων COVID-19.    
 
γ) Την αξιολόγηση της  οικονοµικής  επιβάρυνσης της σχολικής επιτροπής  από τις συγκεκριµένες 
παραχωρήσεις και  τη λήψη σχετικής απόφασης µετά από µελέτη των σχετικών στοιχείων και διάλογο µε 
τους εµπλεκόµενους φορείς. 
 
δ) Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η εποµένη της λήψης της και η λήξη της ορίζεται η 31 
Αυγούστου 2021. 
 
 
Το ∆.Σ. της Α΄ Σχολικής Επιτροπής αφού έλαβε υπόψη του: 
 
1. Το περιεχόµενο της απόφασης ∆4/1171/12.12.1984 του  ΥΠΕΠΘ 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 και 85 του Ν.1566/85 ( ΦΕΚ Α΄167/30.9.1985 ) 
3. Το περιεχόµενο του εγγράφου µε στοιχεία Γ1/153/567/04.05.1988 του  
          ΥΠΕΠΘ 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ Α΄ 110/27.08.1990) 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του  Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α΄24/14.02.1992) 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2240/1994 ( ΦΕΚ Α΄153/16.09.1994 ) 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α΄ 90/13.06.1995 ) 
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010( ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) 
9. Την  υπ’ αριθµ. ∆4/170/05.05.1998 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
10. Την  υπ’ αριθµ. ∆4/1171/19.12.84 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
11. Την  υπ’ αριθµ. Γ1 /210/20.2.98 Εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ 
12. Το περιεχόµενο του εγγράφου µε αριθµ. πρωτ 37495/20.11.2015 του  
         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ  
         ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆.Υ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ  
            ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 
13. Τις διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ Α΄ 110/27.08.1990). 
14. Τις διατάξεις  του άρθρου  85 του Ν. 1566/85 ( ΦΕΚ Α΄167/30.9.1985 ). 
15.     Την οµόφωνη απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Βριλησσίων, µε   
          αριθµ.60/2020 περί «Κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Σχολείων  
          σε  κατηγορίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4479/2017 ( ΦΕΚ Α’  
          94/29.06.2017)» µε την οποία  κατέταξε τους αθλητικούς  εξωτερικούς    
          χώρους του 1ου, 2ου, 4ου, 5ου, και 6ου ∆ηµ. Σχολείου στην κατηγορία Α1 των  
          αθλητικών εγκαταστάσεων. 
16. Την οµόφωνη απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Βριλησσίων µε   
          αριθµ. 74/2020 περί «Αντικατάστασης Προέδρου και µέλους του ∆ιοικητικού  
          Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ «Α’ Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Βριλησσίων»  µε την  
         οποία όρισε νέο Πρόεδρο και δύο νέα µέλη στο ∆.Σ. της Α Σχολικής Επιτροπής. 
17. Την οµόφωνη απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου Βριλησσίων µε   
         αριθµ. 79/2020 περί «Κατάταξης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων των Σχολείων  
         του ∆ήµου Βριλησσίων σε  κατηγορίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.  
         4479/2017 ( ΦΕΚ Α’ 94/29.06.2017)» µε την οποία  κατέταξε τον εσωτερικό  
         χώρο  του  2ου, ∆ηµ. Σχολείου στην κατηγορία ∆ των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
18. Τις θετικές εισηγήσεις των ∆ιευθυντριών/ων των Σχολικών µονάδων για την  
         παραχώρηση των εξωτερικών χώρων των σχολείων. 
19. Τις αρνητικές εισηγήσεις των ∆ιευθυντριών/ων των Σχολικών µονάδων για την  
         παραχώρηση των εσωτερικών χώρων των σχολείων πλην των περιπτώσεων του  
         αιτούµενου χώρου του 2ου  και του 6ου ∆ηµοτικού σχολείου για τους οποίους  
         εισηγούνται θετικά. 
20. Τις αιτήσεις  των φορέων  καθώς και της κ. Παπαδηµητρίου Άννας- Θεοφανούς    
          αθλήτριας της τοξοβολίας για παραχώρηση σχολικών χώρων στις οποίες  
         αναφέρονται τα σχετικά αιτήµατά τους µε το πρόγραµµα χρήσης. 
21.  Τα οριζόµενα και εφαρµοζόµενα  µέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊου  
       COVID-19. 
22. Τους προβλεπόµενους  όρους και προϋποθέσεις παραχώρησης σχολικών χώρων. 
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23. Την εισήγηση του Προέδρου. 
24. Τις απόψεις των µελών του ∆.Σ. όπως αυτές κατετέθηκαν µέσω ηλεκτρονικού  
       ταχυδροµείου. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντων των κ.κ Γεροντάκη Κωνσταντίνα  ( Νάντη) και  Κακναβάτου – Γκιλάκη Ελπίδα 

 
     Το µέλος Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη)που µειοψήφησε,  δήλωσε  ότι  ψηφίζει ΟΧΙ  ως προς την 
παράγραφο γ των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,  για τους κάτωθι λόγους: 
Δεν συμφωνούμε οι ιδιωτικοί σύλλογοι των Βριλησσίων να πληρώνουν για να χρησιμοποιήσουν τους 

ελεύθερους χώρους των δημόσιων σχολείων μας 

1.  διότι δεν είναι πλούσιοι σύλλογοι. Μετά βίας τα καταφέρνουν οικονομικά. 

2. δεν επιδοτούνται αρκετά από το Δήμο  

3. Έχουν έξοδα σε ρουχισμό, προπονητές, γήπεδα για τη διεξαγωγή αγώνων, διαιτησίες με αποτέλεσμα το ενοίκιο 

χώρων να αυξάνει απευθείας τις συνδρομές των δημοτών μας στους εν λόγω συλλόγους και δεν θα θέλαμε να 

επιβαρύνουμε τους δημότες μας. 

4. Εφόσον οι χώροι είναι ελεύθεροι καλό είναι να χρησιμοποιούνται για δημιουργικό και αθλητικό σκοπό  από τους 

νέους του Δήμου μας. Είναι μια υποστήριξη στη νεολαία μας αλλά και σε όλους που θέλουν να αθλούνται στους 

συλλόγους αυτούς. 

Για τον ΠΑΟΔΗΒ επίσης δεν συμφωνούμε να δίνει αντίτιμο στο Δήμο εφόσον είναι Δημόσιος Οργανισμός του 

Δήμου Βριλησσίων 

 
       Το µέλος Κακναβάτου-Γκιλάκη Ελπίδα που µειοψήφησε,  δήλωσε  ότι  ψηφίζει ΠΑΡΟΥΣΑ για τους 
κάτωθι λόγους: 
     Οι συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων πρέπει να γίνονται δια ζώσης ή στη χειρότερη περίπτωση με 

κάποιου είδους τηλεδιάσκεψη. Οι απαντητικές επιστολές μέσω email πρέπει απλά να υπάρχουν ως επιλογή για 

έκτακτες ειδικές περιπτώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποτιμάμε το ρόλο της συζήτησης και της ανταλλαγής 

απόψεων. Εξάλλου αυτός είναι ο ρόλος της ζωντανής συζήτησης, μέσα από την ανταλλαγή επιχειρημάτων να 

αλλάξει πιθανά άποψη και κάποιος που στην αρχή μπορεί να ήθελε να ψηφίσει με τον έναν τρόπο και να πειστεί να 

ψηφίσει με κάποιον άλλον. Αυτό με  την ψήφο μέσω email ακυρώνεται. Σε κάθε περίπτωση τα θέματα που σήμερα 

καλούμαστε να ψηφίσουμε , δηλαδή η παραχώρηση χώρων, δεν είναι δυνατόν να κλείσουν με ένα ναι η όχι . 

Περιμένω απάντηση σε αυτό και δεν θα ήθελα να παραμείνει έωλη η υποψία πως ο νέος πρόεδρος ξεκινάει τη 

θητεία του υιοθετώντας αδιαφανείς διαδικασίες. 

 
      Εισηγείται θετικά την παραχώρηση σχολικών χώρων εκτός σχολικού ωραρίου, για το 
σχολικό έτος 2020-2021 κατά περίπτωση  ως εξής: 
 
Α. Εξωτερικοί Χώροι 
α) Την αποδοχή  των αιτηµάτων  παραχώρησης  εξωτερικών σχολικών χώρων των κάτωθι φορέων: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΝΕΩΝ  ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  
 
β) Την εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης υποβολής στη ∆ιεύθυνση της 
Σχολικής µονάδας συγκεκριµένου προγράµµατος χρήσης του χώρου, τα στοιχεία του υπεύθυνου 
προγράµµατος της εγκατάστασης και του υπεύθυνου COVID-19, µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 
καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων COVID-19.    
 
γ) Την αξιολόγηση της  οικονοµικής  επιβάρυνσης της σχολικής επιτροπής  από τις συγκεκριµένες 
παραχωρήσεις και  τη λήψη σχετικής απόφασης µετά από µελέτη των σχετικών στοιχείων και διάλογο µε 
τους εµπλεκόµενους φορείς. 
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δ) Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η εποµένη της λήψης της και η λήξη της ορίζεται η 31 
Αυγούστου 2021. 
 
Β. Εσωτερικοί Χώροι 
 
α) Την αποδοχή του αιτήµατος του  Αθλητικού Σωµατείου  «Α.Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,  το οποίο 
αιτείται την  παραχώρηση χρήσης  του  υπογείου του νέου κτιρίου του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου, για την 
υλοποίηση δραστηριοτήτων του  και της κ. Παπαδηµητρίου Άννας- Θεοφανούς  η οποία αιτείται την  
παραχώρηση χρήσης  µέρους του  υπογείου του κτιρίου του 6ου ∆ηµοτικού σχολείου για ατοµική 
προπόνηση τοξοβολίας. 
 
β) Την εντός τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης υποβολής στη ∆ιεύθυνση της 
Σχολικής µονάδας συγκεκριµένου προγράµµατος χρήσης του χώρου, τα στοιχεία του υπεύθυνου 
προγράµµατος της εγκατάστασης και του υπεύθυνου COVID-19, µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους, 
καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων COVID-19.    
 
γ) Την αξιολόγηση της  οικονοµικής  επιβάρυνσης της σχολικής επιτροπής  από τις συγκεκριµένες 
παραχωρήσεις και  τη λήψη σχετικής απόφασης, µετά από µελέτη των σχετικών στοιχείων και διάλογο 
µε τους εµπλεκόµενους φορείς. 
 
δ) Η έναρξη ισχύος της απόφασης ορίζεται η εποµένη της λήψης της και η λήξη της ορίζεται η 31 
Αυγούστου 2021. 
 

 
Γ. ∆ιαβιβάζει  την ανωτέρω απόφαση στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας καθώς και στους εµπλεκόµενους 
φορείς. 

 
  Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ   16 /2020 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω 

 

 

             Ο Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος                   Τα Μέλη 

 
 
 

Πολίτης Κωνσταντίνος                     Μπατάλας Στέφανος                      Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη)         
 
                                                                                                     Καλογεράκη Ευαγγελία 
 
                   Μπαζάνη Ευγενία  
    
                                                                                                     Κοσµόπουλος Ιωάννης     

 
                                                                                        Γεωργόπουλος Σωτήριος 
 
                                                                                        Τσουκαλάς Ευστάθιος 
 
                                                                                        Κακναβάτου – Γκιλάκη Ελπίδα                                                                                                               
 
                                                                                        Κουτσουνάδη Στεφανία 
                                                                                                                                                                                  
                                                                                         Παπαδόπουλος Αντώνιος 
 
                                                                                         Σίµου Λαµπρινή  
 
                                                                                         Στασινού ∆ήµητρα 
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