
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 2/2020 
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ 
 
ΘΔΜΑ: Λήυη απόθαζης για τρήζη Γημοηικού τολείοσ Αγίοσ Γεφργίοσ Σροιζήνος 
 
ηελ Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ  θαη ζην  Πνιηηηζηηθό Κέληξν Μεζάλσλ  ζήκεξα  ηελ 26ε ηνπ κήλα 
Φεβξνπαξίνπ  ηνπ έηνπο 2020, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε  θαη ώξα 17:30 κκ. ζπλήιζε ζε 
δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  
αξηζ. 809/21--2-2020 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ επηδόζεθε ζε 
θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή  ,8.)Μέιινο 
Ησάλλεο,9.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια (απνρώξεζε ζην 18ν Ζ.Γ), 10.)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο, 11.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 12.)Αλδξένπ Υξπζνύια,13.) ακπάλεο Γεκήηξηνο. 
14.)  Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,15.) Θενδσξνπνύινπ νθία,16.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,17.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,18.) Αζαλαζίνπ άββαο (απνρώξεζε ζην 18ν ζέκα Ζ.Γ.),19.) νύριαο 
σηήξηνο,20.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο. 
 
 
 
Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., ακπάλεο Γ. & Καξαγηάλλεο Γ. 
απνρώξεζαλ ζηα: 1ν ,2ν  & από 18ν  ζέκα (Ζ.Γ.) έσο θαη ηέινο ζπλεδξίαζεο. 
 
Οη θ.θ.Κεξακίδαο Γ., Αλαζηαζηάδεο Γ. & Καξλέδεο π. απνρώξεζαλ κεηά ην πέξαο ησλ 
ζεκάησλ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 
 
Απόνηες 
1.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο 
 
 

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδφν , Παρών. 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  
1) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,2.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,3.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,4.) . Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ:  



1.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,2.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο, 3.) Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά.) 
 
 
 
 
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 6ο Η/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 40/2020 
 
ΘΔΜΑ: Λήυη απόθαζης για τρήζη Γημοηικού τολείοσ Αγίοσ Γεφργίοσ Σροιζήνος 
 
 
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην έθην ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο  δίλεη ην ιόγν ζηελ  θ. 
νύρια, ε νπνία ζέηεη ππόςε  ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 
 
«Σην ππ’αξηζκ. 4499/9-12-2019 ΦΕΚ ε πξώηε απόθαζε αλαθέξεηαη ζηελ Αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο Σρνιηθώλ Μνλάδσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δηεύζπλζεο Εθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020. Σε απηή ηελ απόθαζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 

2/ζέζην Δεκνηηθό Σρνιείν Αγίνπ Γεσξγίνπ Τξνηδήλνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά. 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη: 

 Τν ζρνιείν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο γηα δεύηεξε 

ζπλερόκελε ρξνληά 

 είλαη έλα θηίξην ιεηηνπξγηθό θαη νη δνκέο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειεο γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ παηδηώλ (κεγάιν πεξίθξαθην πξναύιην, δπλαηόηεηα ζσζηνύ εμαεξηζκνύ ηνπ θηηξίνπ, 

πεξηζζόηεξνο ρώξνο, ειηόινπζην, δπλαηόηεηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο) 

 δελ επηβαξύλεη νηθνλνκηθά ην Δήκν θαζώο είλαη ππό ηελ ηδηνθηεζία ηνπ (δελ ζα ρξεηαζζεί 

λα κηζζσζεί γηα  ρξήζε ζρνιηθνύ ρώξνπ),  

 ν Παηδηθόο Σηαζκόο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ έρεη αλάγθε γηα έλα θαιύηεξν 

θηίξην ζηέγαζεο κε θαηαιιειόηεξεο πξνδηαγξαθέο, θαζώο θαη ην γεγνλόο όηη  

 Η Δεκνηηθή Επηηξνπή Παηδείαο κε ηελ ππ’αξηζκ. 4/2019 απόθαζήο ηεο, πξνηείλεη ηε 

ρξήζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Τξνηδήλνο σο Παηδηθό Σηαζκό κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο νη νπνίεο ζα αιινηώζνπλ ην ραξαθηήξα 

ζρνιηθήο ρξήζεο θαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ επαλαιεηηνπξγήζεη σο Δεκνηηθό Σρνιείν, ζα 

πξέπεη λα παξαδνζεί άκεζα από ηνλ Δήκν, 

Πξνηείλεηαη λα δνζεί ε άδεηα από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ώζηε λα γίλνπλ όιεο νη δηαδηθαζίεο 

πξνθεηκέλνπ ην Δεκνηηθό Σρνιείν Αγίνπ Γεσξγίνπ Τξνηδήλνο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

Παηδηθόο Σηαζκόο από ηελ ΔΗΚΕΔΗΤ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ζα γίλνπλ παξεκβάζεηο νη 

νπνίεο ζα αιινηώζνπλ ην ραξαθηήξα ζρνιηθήο ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε επαλαιεηηνπξγίαο 



ηνπ σο Γεκνηηθό ρνιείν, ζα πξέπεη λα παξαδνζεί άκεζα από ηελ ΓΖΚΔΓΖΣ ζην Γήκν 

ώζηε λα ιεηηνπξγήζεη μαλά» 

ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξε ν θ. Κ. Καξαγηάλλεο ν νπνίνο ηόληζε όηη ε εηζήγεζε ηεο θ. 

Αλη/ξρνπ αλαθέξεηαη ζε έλα ζρνιείν πνπ νπζηαζηηθά θιείλεη, ελώ ην ΦΔΚ αλαθέξεηαη ζε 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ζρνιείνπ  θαη όρη θιεηζίκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν .θηίξην έρεη απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο ,νη νπνίεο γηα λα ηαθηνπνηεζνύλ ζα απαηηεζνύλ αιιαγέο ρξήζεο. Έξγν ηεο 

Γεκνηηθήο Αξρήο  είλαη ε πξνζπάζεηα ζηήξημεο  ηεο ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ αθόκα  θαη ζηηο 

πην απνκαθξπζκέλεο  θνηλόηεηεο , ε πξνζπάζεηα επαλαιεηηνπξγίαο θάπνησλ άιισλ  θαη 

ζίγνπξα όρη ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ, ρσξίο ζρεηηθό θαη πξναπαηηνύκελν ΦΔΚ. 

 ε εξώηεζε ηνπ θ. Παληειή γηα ην εάλ ππάξρεη απόθαζε ζπκβνπιίνπ ηνπ Σνπηθνύ 

πκβνπιίνπ  ηεο Κνηλόηεηαο ε θ. Αλη/ξρνο απάληεζε αξλεηηθά. 

 

ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. νύρια,  
 
 

 
              Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  

 

Καηά πιεηνςεθία απνξξίπηεη ηελ πξόηαζε ηεο θ. νύρια γηα  ρξήζε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 
Αγίνπ Γεσξγίνπ Σξνηδήλνο σο Παηδηθνύ ηαζκνύ από ηελ  ΓΖΚΔΓΖΣ, ζύκθσλα κε ηελ 
εηζήγεζε ηνπ θ. Καξαγηάλλε. 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Σδηληέξε Αλδξέα, Μέιινπ Μαξία, Λεζηώηε ππξίδσλ. Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζίαο, Λίηζα Κσλ/λν, νύρια ηπιηαλήο , Θενδσξνπνύινπ νθία & νύρια 
σηεξίνπ νη νπνίνη ππεξςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηεο θ. νύρια. 
 

 
 
 
 
 
 

                        Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 40/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                    ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 


