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Στο Χολαργό και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού σήμερα
08.11.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε η Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Παπάγου Χολαργού.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 7 και ονομαστικά οι:
Παρόντες: Χρήστος Πετράκης, Κομιώτη Αικατερίνη, Γκούμα Αικατερίνη, Γιαννικοπούλου Αναστασία,
Θωμόπουλος Αλέξανδρος, Σερετέλλη Ραλλού και Τζήκα Αναστασία.
Απόντες: Μεταλληνού Βεατρίκη, Τσουροπλής Γεώργιος, Καζάκος Νικόλαος, και Κράια Αργυρώ, οι
οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη Συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε με δικαίωμα ψήφου στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης που αφορούν στην σχολική της μονάδα, η κυρία Σούττη Κλημεντία, Αναπληρώτρια
ου
Διευθύντρια 4 Δ.Σ Χολαργού.
Δεν προσήλθαν στην Συνεδρίαση αν και κλήθηκαν νόμιμα, η κυρία Κουλοπούλου Αθηνά,
ου
ου
Διευθύντρια 1 ΔΣ Παπάγου και η κυρία Μάσσου Μαρία, Διευθύντρια 5 Δ.Σ. Χολαργού
ο

Θέμα 2 : «Παραχωρήσεις σχολικών χώρων».
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής έχοντας υπόψη:
1)
Τις διατάξεις του άρθρ. 41 του Ν. 1566/85, την με αριθ. Δ4/495/29.7.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την
αριθ. Δ4/804/16.12.97 Υπ. Απ. ΥΠΕΠΘ, την Φ3/158/Γ1/210/20.2.98 και την Δ4/170/5.5.98 και τις
διατάξεις του άρθρ. 192 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και το άρθρ. 94 παρ. 4 περίπτωση 17 του Ν.
3852/2010
ο

2)
Για το 1 Δημοτικό Σχολείο Παπάγου:
ου
▪ το με αρ. πρωτ. 636/12-10-2018 έγγραφο της Διευθύντριας του 1 Δημοτικού Σχολείου Παπάγου,
με το οποίο υποβάλλεται :
ου
ου
Α) η με αρ. 3 Πράξη συναίνεσης του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας των 1 Δημοτικού και 1
Νηπιαγωγείου Παπάγου, για παραχώρηση των αιθουσών Α1, Α2 και Εικαστικών για τη διεξαγωγή
προγραμμάτων που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
ου
Β) Η με αρ. πρωτ. 30/12-10-2018 αίτηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1 Δημοτικού
Σχολείου Παπάγου για παραχώρηση σχολικών χώρων για:
1. Εργαστήρι Θεάτρου, που θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή και ώρες 16:30 – 18:30 υπό την
καθοδήγηση της Γρηγορίας Λυρά
2. Εργαστήρι Ζωγραφικής, που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο και ώρες 10:00 – 14:30 υπό την
καθοδήγηση κυρίας Ελένης Δελή
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3. Εργαστήρι Mixarteck, που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και ώρες 17:30 – 19:00 υπό την
καθοδήγηση της κυρίας Ρεβέκκας Αλεξοπούλου
▪ Τα βιογραφικά των κυρίου Γρηγορίας Λυρά, Ελένης Δελή και Ρεβέκκας Αλεξοπούλου
3)
Για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
▪ Την με αρ. πρωτ. 195/12-10-2018 έγγραφη συναίνεση της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Χολαργού για παραχώρηση αιθουσών του σχολείου, για τη διεξαγωγή προγραμμάτων που
διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
▪ το από 23-09-2018 αίτημα παραχώρησης σχολικών χώρων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
ου
του 2 Δημοτικού Σχολείου Χολαργού ,συγκεκριμένα της αίθουσας εικαστικών στο κτίριο Β στο πίσω
ο
ισόγειο και των αιθουσών διδασκαλίας στο ισόγειο του κτιρίου Γ που ανήκουν στο 2 Δημοτικό
Σχολείο για:
Α) το πρόγραμμα Ζωγραφικής που θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη και ώρες 18:00 – 21:00 υπό την
καθοδήγηση της εικαστικού κυρίας Λουκίας Δραγάτση
Β) το πρόγραμμα Θεατρικής αγωγής κάθε Παρασκευή και ώρες 16:30 – 20:00 υπό την καθοδήγηση
της δασκάλας θεάτρου κυρίας Καλογεροπούλου Μαρίας
Γ) το πρόγραμμα παραδοσιακών χορών κάθε Σάββατο από 10:00 – 12:00 υπό την καθοδήγηση της
δασκάλας χορού κυρίας Αντωνίας Μαχαίρα
Δ) το πρόγραμμα κεραμικής κάθε Σάββατο και ώρες 15:00 – 18:00, υπό την καθοδήγηση της κυρίας
Μαρίας - Θαλασσινής Μπράτσου
▪ τα βιογραφικά των Λουκίας Δραγάτση, Καλογεροπούλου Μαρίας, Αντωνίας Μαχαίρα και Μαρίας Θαλασσινής Μπράτσου
4)
Για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
ου
▪ Την με αρ. πρωτ. 38/02-11-2018 έγγραφη συναίνεση της Διευθύντριας του 4 Δημοτικού Σχολείου
Χολαργού για παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου για τη διεξαγωγή
προγραμμάτων που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
▪ Το με αρ. πρωτ. 16/18-10-2018 αίτημα παραχώρησης σχολικού χώρου του Συλλόγου Γονέων και
ου
Κηδεμόνων του 4 Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για:
Α) το πρόγραμμα Θεατρικής αγωγής μαθητών, υπό την καθοδήγηση της Κυρίας Μπερδέκα Αθηνάς,
από 12 Οκτ 2018 μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από ώρες 17:00
έως 20:00.
Β) το πρόγραμμα Θεατρικής αγωγής ενηλίκων, υπό την καθοδήγηση της Κυρίας Γιώτας Ιωαννίδου,
από 12 Οκτ 2018 μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς κάθε Τετάρτη από ώρες 20:00 έως 21:00.
Γ) Σκάκι μαθητών, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Ολυμπίας Μακρή, από 12 Οκτ 2018 μέχρι το
πέρας της σχολικής χρονιάς κάθε Σάββατο από ώρες 10:00 έως 12:00.
Δ) την πραγματοποίηση συναντήσεων Λέσχης Φιλαναγνωσίας μαθητών, υπό την καθοδήγηση της
κυρίας Άννας Ρέμπελου, από 12 Οκτ 2018 μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς, μια φορά έκαστου
μήνα, Σάββατο από ώρας 12:00 έως 14:00.
▪ Τα βιογραφικά των Άννας Ρέμπελου, Αθηνάς Μπερδέκα, Γιώτας Ιωαννίδου και Ολυμπίας Μακρή.
ο

5)
Για το 5 Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
ου
▪ Την με αρ. πρωτ. 38/02-11-2018 έγγραφη συναίνεση της Διευθύντριας του 5 Δημοτικού Σχολείου
Χολαργού για παραχώρηση της αίθουσας ισογείου και της αίθουσας βιβλιοθήκης του σχολείου για
τη διεξαγωγή προγραμμάτων που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
▪ Το από 23-10-2018 αίτημα παραχώρησης σχολικού χώρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
ου
του 5 Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για:
Α) το πρόγραμμα θεατρικού εργαστηρίου παιδιών που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο 10:00-12:00,
από τη θεατρολόγο Αθηνά Μπερδέκα.
Β) την πραγματοποίηση συναντήσεων Λέσχης Φιλαναγνωσίας για παιδιά, την οποία θα συγκροτήσει
και θα συντονίσει η κυρία Άννα Ρέμπελου, το πρώτο Σάββατο των μηνών Νοεμβρίου έως και Ιουνίου
και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες: 03-11-2018, 01-12-2018, 12-01-2019, 02-02-2019, 02-03-2019, 0604-2019, 11-05-2019 και 01-06-2019, τις ώρες 16:00-18:00.
Γ) της Σχολής Γονέων την οποία θα συντονίσουν η Σύμβουλος Προσανατολισμού-Κοινωνική
Λειτουργός, Παιδαγωγός Κωνσταντίνα Βάμβουρα και η γιατρός Μαρία Παπαδάτου κάθε Δευτέρα
ανά 15θήμερο, τις ακόλουθες ημερομηνίες : 29 Οκτωβρίου 2018, 12 & 26 Νοεμβρίου 2018, 10 & 21
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Δεκεμβρίου 2018, 14 & 28 Ιανουαρίου 2019, 11 & 25 Φεβρουαρίου 2019, 12 & 26 Μαρτίου 2019, 8 &
16 Απριλίου 2019, 13 & 27 Μαΐου 2019 και 10 Ιουνίου 2019, ώρες 19:30-21:30.
▪ Τα βιογραφικά των Άννας Ρέμπελου και Αθηνάς Μπερδέκα.

Εισηγείται
Την ικανοποίηση των αιτημάτων με την προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα
καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους
χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα
παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή
ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν.
1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα
συμμετέχουν.
Επιπλέον να ορισθεί από τους φορείς, υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου για τον έλεγχο των
ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και των
παιδιών.
Μετά από διαλογική συζήτηση ακολούθησε ψηφοφορία και
Αποφασίζεται ομόφωνα
Η ικανοποίηση των αιτημάτων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ως ακολούθως:
ο

1)
Για το 1 Δημοτικό Σχολείο Παπάγου:
Η παραχώρηση των αιθουσών Α1, Α2 και Εικαστικών για τη διεξαγωγή προγραμμάτων που
διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για:
1. Εργαστήρι Θεάτρου, που θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή και ώρες 16:30 – 18:30 υπό την
καθοδήγηση της Γρηγορίας Λυρά
2. Εργαστήρι Ζωγραφικής, που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο και ώρες 10:00 – 14:30 υπό την
καθοδήγηση κυρίας Ελένης Δελή
3. Εργαστήρι Mixarteck, που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα και ώρες 17:30 – 19:00 υπό την
καθοδήγηση της κυρίας Ρεβέκκας Αλεξοπούλου
2)
Για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
Η παραχώρηση της αίθουσας εικαστικών στο κτίριο Β στο πίσω ισόγειο και των αιθουσών
διδασκαλίας στο ισόγειο του κτιρίου Γ του σχολείου, για τη διεξαγωγή προγραμμάτων που
διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για:
1. πρόγραμμα Ζωγραφικής που θα διεξάγεται κάθε Πέμπτη και ώρες 18:00 – 21:00 υπό την
καθοδήγηση της εικαστικού κυρίας Λουκίας Δραγάτση
2. πρόγραμμα Θεατρικής αγωγής που θα διεξάγεται κάθε Παρασκευή και ώρες 16:30 – 20:00 υπό
την καθοδήγηση της δασκάλας θεάτρου κυρίας Καλογεροπούλου Μαρίας
3. πρόγραμμα παραδοσιακών χορών που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο από 10:00 – 12:00 υπό την
καθοδήγηση της δασκάλας χορού κυρίας Αντωνίας Μαχαίρα
4. πρόγραμμα κεραμικής που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο και ώρες 15:00 – 18:00, υπό την
καθοδήγηση της κυρίας Μαρίας - Θαλασσινής Μπράτσου
3)
Για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
Η παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου για τη διεξαγωγή προγραμμάτων που
διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για:
1. πρόγραμμα Θεατρικής αγωγής μαθητών, υπό την καθοδήγηση της Κυρίας Μπερδέκα Αθηνάς, από
12 Οκτ 2018 μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από ώρες 17:00 έως
20:00.
2. πρόγραμμα Θεατρικής αγωγής ενηλίκων, υπό την καθοδήγηση της Κυρίας Γιώτας Ιωαννίδου, από
12 Οκτ 2018 μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς κάθε Τετάρτη από ώρες 20:00 έως 21:00.
3. Σκάκι μαθητών, υπό την καθοδήγηση της κυρίας Ολυμπίας Μακρή, από 12 Οκτ 2018 μέχρι το
πέρας της σχολικής χρονιάς κάθε Σάββατο από ώρες 10:00 έως 12:00.

ΑΔΑ: 6ΦΚ6ΟΕ4Ψ-ΣΡΙ

4. την πραγματοποίηση συναντήσεων Λέσχης Φιλαναγνωσίας μαθητών, υπό την καθοδήγηση της
κυρίας Άννας Ρέμπελου, από 12 Οκτ 2018 μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς, μια φορά έκαστου
μήνα, Σάββατο από ώρας 12:00 έως 14:00.
ο

4)
Για το 5 Δημοτικό Σχολείο Χολαργού:
Η παραχώρηση της αίθουσας ισογείου και της αίθουσας βιβλιοθήκης του σχολείου για τη διεξαγωγή
προγραμμάτων που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για:
1. το πρόγραμμα θεατρικού εργαστηρίου παιδιών που θα διεξάγεται κάθε Σάββατο 10:00-12:00,
από τη θεατρολόγο Αθηνά Μπερδέκα.
2. την πραγματοποίηση συναντήσεων Λέσχης Φιλαναγνωσίας για παιδιά, την οποία θα συγκροτήσει
και θα συντονίσει η κυρία Άννα Ρέμπελου, το πρώτο Σάββατο των μηνών Νοεμβρίου έως και Ιουνίου
και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες: 03-11-2018, 01-12-2018, 12-01-2019, 02-02-2019, 02-03-2019, 0604-2019, 11-05-2019 και 01-06-2019, τις ώρες 16:00-18:00.
3. τη Σχολής Γονέων την οποία θα συντονίσουν η Σύμβουλος Προσανατολισμού -Κοινωνική
Λειτουργός, Παιδαγωγός Κωνσταντίνα Βάμβουρα και η γιατρός Μαρία Παπαδάτου κάθε Δευτέρα
ανά 15θήμερο, τις ακόλουθες ημερομηνίες : 29 Οκτωβρίου 2018, 12 & 26 Νοεμβρίου 2018, 10 & 21
Δεκεμβρίου 2018, 14 & 28 Ιανουαρίου 2019, 11 & 25 Φεβρουαρίου 2019, 12 & 26 Μαρτίου 2019, 8 &
16 Απριλίου 2019, 13 & 27 Μαΐου 2019 και 10 Ιουνίου 2019, ώρες 19:30-21:30.
ου

Υπεύθυνοι στην είσοδο του 5 Δημοτικού Σχολείου για τον έλεγχο των ατόμων που θα προσέρχονται
θα είναι : α) στο θεατρικό εργαστήριο παιδιών κάθε Σάββατο 10:00 -11:00 η Ζίνα Μπέκα και 11:0012:00 η Δώρα Ευαγγελίδου, β) στη Λέσχη Φιλαναγνωσίας 16:00-17:00 η Αναστασία Γιαννικοπούλου
και 17:00-18:00 η Όλγα Διώτη και γ) στη σχολή Γονέων η Αναστασία Γιαννικοπούλου.

Προϋπόθεση ότι οι φορείς θα αναλάβουν τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το
χρονικό διάστημα της χρήσης και θα παραδίδουν τους χώρους που χρησιμοποιούν έτοιμους προς
χρήση στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των
σχολείων και θα αποκαθιστούν άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή
ακίνητα στοιχεία του συγκροτήματος (άρθρ. 41 του Ν. 1566/85), καθώς και δεν θα υπάρξει
οικονομική επιβάρυνση από μέρους των μαθητών που θα συμμετέχουν.
Επιπλέον όπου δεν έχει ορισθεί, να ορισθεί από τους φορείς, υπεύθυνος στην είσοδο του σχολείου
για τον έλεγχο των ατόμων που προσέρχονται στο σχολείο, έτσι ώστε να υπάρχει διασφάλιση του
χώρου και των παιδιών.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα απόφαση υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος

Πετράκης Χρήστος

Η Αντιπρόεδρος

Κομιώτη Αικατερίνη

Τα μέλη:
Γκούμα Αικατερίνη, Γιαννικοπούλου Αναστασία, Θωμόπουλος Αλέξανδρος, Σερετέλλη Ραλλού και
Τζήκα Αναστασία

