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Θέμα : Παραχωρήσεις σχολικών χώρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄-08/06/2006) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων

και Κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 αρμοδιότητα 17 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄-

07/06/2010)  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης“

3) Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Αθηναίων  (ΦΕΚ  5713  τ.Β΄  -

19/12/2018). 

4) Την υπ’ αριθμ. 1277/31-10-2019 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΗΞΜΩ6Μ-ΡΩΑ) που τροποποίησε την

υπ’ αριθ. 2074/2018 Α.Δ.Σ.

5)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  41  του  Ν.1566/1985  (ΦΕΚ  167  τ.Α΄  30/09/1985),  όπως

αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  98  του  Ν.4823/2021  (ΦΕΚ  136  τ.Α΄03/08/2021)  &

ειδικότερα την παρ.4β του άρθρου 98. 

6) Την υπ΄αριθμ.343069/7-12-2021(ΑΔΑ:6ΒΜΤΩ6Μ-ΜΡΡ) Απόφαση Δημάρχου Αθηναίων

που αφορά τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.087512/21-4-2020 Απόφασης

Δημάρχου (ΑΔΑ:ΩΒΑΨΩ6Μ-ΠΞΝ) για την εξουσιοδότηση υπογραφών.

7) Την  υπ’αριθμ.72/15-09-2022  (ΑΔΑ:Ψ1ΠΒΟΕΗ9-3Ο3)  Απόφαση  Σχολικής  Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 4ης Δημοτικής Κοινότητας,  με συνημμένο αίτημα

παραχώρησης σχολικών χώρων του 52ου Γυμνασίου Αθηνών του φορέα “Ενορία Ι.Ν.

Αγ.Κων/νου και Ελένης Κολωνού”. 
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8) Την υπ’αριθμ.55/05-10-2022 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) .

9) Την συναίνεση της διευθύντριας του 52ου Γυμνασίου Αθηνών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων όπως αναλυτικά αναγράφονται κάτωθι, στον φορέα

“Ενορία Ι.Ν. Αγ.Κων/νου και Ελένης Κολωνού” [Νόμιμος εκπρόσωπος :  Αιδεσιμολογιώτατος

Μπουζέτος Αθανάσιος Προϊστάμενος Ι.Ν.  Αγ.Κων/νου & Ελένης Κολωνού] κατόπιν σχετικού

αιτήματος,  για  την  πραγματοποίηση  της  δράσης  “Νεανικές  και  Παιδικές  Συντροφιές”,

αξιοποίηση  του  ελεύθερου  χρόνου  και  δημιουργική  απασχόληση  των  παιδιών  (θέατρο,

ψυχαγωγία,  πολιτισμός,  μουσική,  χειροτεχνία,  καλλιτεχνικά,  παιχνίδι),  καλλιέργεια αρετών,

ανάπτυξη  του  πνεύματος  συνεργασίας,  αλληλεγγύης  και  αποδοχής  της  διαφορετικότητας

μεταξύ  των  παιδιών.  Επισημαίνουμε  ότι  οι  χώροι  δεν  παραχωρούνται  για  την  λειτουργία

κατηχητικού.

Αναλυτικά  οι  σχολικοί  χώροι  που  παραχωρούνται  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της

“Δήλωσης Αποδοχής των όρων παραχώρησης σχολικών χώρων” μέχρι   29  .06.202  3   είναι:

Σχολική μονάδα: 

52ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τριπόλεως 2-4,  4η Δημοτική Κοινότητα)

Ημέρες - ώρες υλοποίησης της δράσης & χ  ώρος υλοποίησης της δράσης  : 

Σάββατο  17:30-21:00,  Κυριακή  11:00-14:00  &  17:30-20:00  προαύλιο  &  δύο  (2)  αίθουσες,

Σάββατο 19:30-21:00 & Κυριακή 19:30-21:00 επιπλέον μία (1)αίθουσα

Οι ανωτέρω δράσεις υλοποιούνται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του φορέα. 

Αναλυτικότερα, ο φορέας οφείλει:

� Να έχει πλήρη γνώση και των 11 άρθρων της υπ΄αριθμ. 1277/31-10-2019 Α.Δ.Σ που

καθορίζουν  επακριβώς  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  παραχώρησης  σχολικών

χώρων.  Όλα τα άρθρα είναι ουσιώδη και  ο φορέας θεωρείται  ότι  τα αποδέχεται

ανεπιφύλακτα.

� Να  διασφαλίζει  την  ασφάλεια  των  παρευρισκομένων  στη  δράση.  Σε  περίπτωση

πρόκλησης  οποιουδήποτε  τραυματισμού  ή  ατυχήματος  κατά  τη  διάρκεια

υλοποίησης  της  ανωτέρω  δράσης,  αποκλειστικά  υπεύθυνος  είναι  ο  φορέας

υλοποίησης.

� Να τηρεί τη νομοθεσία που διέπει τη δράση του (εργατική, ασφαλιστική, φορολογι-

κή, κ.λπ) και θα φέρει την πλήρη ευθύνη έναντι των συνεργατών του, των συμμετε-

χόντων και έναντι των ελεγκτικών αρχών του Δημοσίου. Ο Δήμος δε συνδέεται με

οποιαδήποτε σχέση με το προσωπικό το οποίο απασχολεί, έναντι του οποίου είναι

αποκλειστικά υπόχρεος.

� Να φροντίζει ώστε ο χώρος που παραχωρείται, να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος,

προκειμένου να χρησιμοποιηθεί την επόμενη ημέρα από τη σχολική κοινότητα και να

αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή ζημίες που ενδεχομένως προκληθούν από τις

δραστηριότητες του.

� Να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τους  όρους  παραχώρησης,  όπως  τήρηση  ωραρίου,  ωρών

κοινής ησυχίας  κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο  σύμφωνα με την  Αστυνομική
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Διάταξη  3  του  1996,  κανόνων  υγιεινής,  καθαριότητας,  απαγόρευση  εισόδου  σε

άτομα  που  δεν  συμμετέχουν  στη  δράση  και  πρωτίστως  σεβασμό  στο  χώρο  του

σχολείου.

� Ειδικά ως προς τις αθλητικές δραστηριότητες, να μεριμνά έχοντας αποκλειστικά την

ευθύνη  για  τη  συλλογή  όλων  των  απαραίτητων  πιστοποιητικών  και  βεβαιώσεων

υγείας των αθλουμένων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία πριν την έναρ-

ξη της δράσης. 

� Να τηρεί τις οδηγίες που αναφέρονται στην υπ’αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 50908 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4695

τ.Β΄  -07/09/2022) Λειτουργία  των  εκπαιδευτικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας  και

Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  κ.α.  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει, στην

υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.55384 ΚΥΑ  (ΦΕΚ  5129 τ.Β΄-01.10.2022) Έκτακτα  μέτρα

προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας και μεταγενέστερες,  τυχόν νέες

ΚΥΑ που θα εκδοθούν και τυχόν νέα μέτρα που θα προβλεφθούν από φορείς της

πολιτείας  για  την  προστασία  της  δημόσιας υγείας,   τις  οδηγίες  της  Υγειονομικής

Επιστημονικής Επιτροπής Γ.Γ.Α. 

Μετά την έκδοση της σχετικής Απόφασης Δημάρχου, ο φορέας θα κληθεί από το αρμόδιο

Τμήμα  Διά  Βίου  Μάθησης  προκειμένου  να  αποδεχθεί  τους  όρους  παραχώρησης,

υπογράφοντας σχετική «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ». 

Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος δια των Υπηρεσιών του αδυνατεί να ελέγξει την πιστή τήρηση

των προϋποθέσεων παραχώρησης όλων των φορέων και η όποια χρήση προϋποθέτει την με

αποκλειστική ευθύνη του φορέα τήρηση των κανόνων υγιεινής,  νόμων και  διατάξεων στο

σύνολό τους.

Εφ’  όσον διαπιστωθεί  στην πορεία ότι  καταστρατηγούνται  οι  όροι  παραχώρησης ή

κάποιος από τους πιο πάνω όρους δεν τηρείται, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει

άμεσα την παραχώρηση του χώρου.

Βασική προϋπόθεση για παραχώρηση σχολικού χώρου αποτελεί  η μη παρεμπόδιση

των  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  της  σχολικής  μονάδας,  ως  εκ  τούτου  αυτονόητο

θεωρείται  ότι  ο  Δήμος δύναται  να τροποποιήσει  τις  ημέρες και  ώρες παραχώρησης όταν

ζητείται από τη σχολική μονάδα για την υλοποίηση των σχολικών δράσεων.

Για την ως άνω παραχώρηση σχολικών χώρων, σύμφωνα με την  υπ’αριθμ. 72/15-09-

2022 (ΑΔΑ:Ψ1ΠΒΟΕΗ9-3Ο3) Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της

4ης Δημοτικής Κοινότητας   προβλέπεται η μη συμμετοχή του φορέα στα λειτουργικά έξοδα

του σχολείου.

Μετά την λήξη της περιόδου παραχώρησης ο φορέας υποχρεούται να παραδώσει τον

χώρο που υλοποιείται  η  δράση στην ίδια  λειτουργική κατάσταση που τον  παρέλαβε στην

Διευθύντρια της σχολικής μονάδας.

Η  διάθεση των εν λόγω σχολείων θα γίνει υπό την πιστή τήρηση και εφαρμογή των

κανόνων  και  μέτρων  πρόληψης  και  προφύλαξης  κατά  της  εξάπλωσης  του  COVID  -19,

λαμβάνοντας υπόψη τα τηρούμενα προσωρινά γενικά ή και ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί

λόγω του COVID -19,  σύμφωνα με τις οδηγίες -κατευθύνσεις που έχουν παρασχεθεί από τον

Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,  της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής Γ.Γ.Α.  και τα

συναρμόδια Υπουργεία. 
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Η εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του

Δήμου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής 

     Υποστήριξης Δημάρχου

2) Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης & Παιδείας

3) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής

     Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα

4) Γενική Διεύθυνση Διοίκησης

5) Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης

     Τμήμα Διά Βίου Μάθησης

6) Σχολικό Συμβούλιο του 52ου Γυμνασίου Αθηνών [mail@52gym-athin.aq.sch.gr]

7) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 4ης Δ.Κ.[αποστολή με email]

8) Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) [αποστολή με email]

                                                                                              ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
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