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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 16 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6527/12-10-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 
1. Καρατέγος Μιχάλης   13. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Μπουζέκης Ευθύμιος  14. Νικολάου Γεώργιος 

3. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Μανώλης Γεώργιος 

4. Ζησάκη Ξανθή    16. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  17. Τσιαπλές θωμάς 

6. Ζάχος Βασίλειος  18. Μπίκας Χρήστος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Διψάνας Αχιλλεύς   20. Κακαγιάννης Χρήστος 

9. Πανάγου Ελευθερία  21. Τζέκας Θωμάς 

10. Αργυρίου Ιωάννης  22. Τσέτσιλας Δημήτριος 

11. Σαϊτης Αστέριος  23. Μαϊμάρης Δημήτριος 

12. Τσεργάς Κων/νος  24.----  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   3. Τσούγιας Χρήστος 

2. Έξαρχος Γεώργιος   4. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος του 
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων, 
Καλότυχος Γεω., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κων/νος, Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Λαϊνας Αθ., 
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων  Καραμανές Νικ. & Βλαχοστέργιος Γεω.. 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (8ο) «Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης Σχολικών Χώρων»  
Αριθμός   Απόφασης ( 170) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
Σχετικά με τις παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων : 
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Στην υπ' αριθ. Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ αναφέρεται ότι «- όσον αφορά την 
παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ. 41 του Ν. 1566/85».  
 
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/210/20.02.1998 διευκρινίζονται τα εξής:  
"α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την 
πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω 
εγκυκλίου.  
β) Παραχωρούνται συνήθως στους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, στη Τοπική και 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης.  
Στην πρώτη περίπτωση ο φορέας που ενδιαφέρεται για την παραχώρηση σχολικών χώρων, 
υποβάλλει σχετική αίτηση στη σχολική επιτροπή με το πρόγραμμα της εκδήλωσης (είδος 
εκδήλωσης, διάρκεια, υπεύθυνος του προγράμματος).  
Η σχολική επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά αναλόγως στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 
και εφόσον εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη της, ο φάκελος της αίτησης με τις σχετικές 
εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π. υποβάλλονται από τον Διευθυντή του 
Σχολείου για έγκριση του Νομάρχη μέσω του αρμοδίου Προϊσταμένου .  
Όσον αφορά τους Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων , την Τοπική Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, εφόσον επιθυμούν να εφαρμόσουν πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης με 
δική τους ευθύνη (οικονομική στήριξη) υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Σχολική Επιτροπή με το 
πρόγραμμα που προτίθενται να εφαρμόσουν (περιεχόμενο, διάρκεια, φάκελος με τους τίτλους 
σπουδών των διδασκόντων).  
Η σχολική επιτροπή διαπιστώνει, αν τηρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις 
και υποβάλλει με εισήγηση της το πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να 
γνωμοδοτήσει επάνω στα ακόλουθα σημεία:  
α) Αν το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος.  
β) Αν το πρόγραμμα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνει, παρεμβαίνει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία που είναι ευθύνη της Πολιτείας.  
γ) Αν η ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης ανατίθεται 
αποκλειστικά σε εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.(αδιόριστο).  
δ) Σε περίπτωση που το πρόγραμμα στελεχώνεται με περισσότερα του ενός άτομα, αν όλα αυτά 
τα άτομα που προσλήφθηκαν, έχουν τα κατάλληλα προσόντα (με βάση τα στοιχεία του 
φακέλου τους)  
ε) Τα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης αντλούν το περιεχόμενο τους από: τις 
Εικαστικές Τέχνες, τη Μουσική, το Θεατρικό παιχνίδι, το χορό, την κίνηση, τις αθλοπαιδιές, τις 
προβολές, τα επιτραπέζια παιχνίδια, την ενισχυτική διδασκαλία, την προετοιμασία για την 
επόμενη ημέρα στο σχολείο και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οποιαδήποτε άλλη δράση πρέπει 
να έχει την έγκριση του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  
Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε 
μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και 
αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.  
Ο διευθυντής του σχολείου υποβάλει τον φάκελο της αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της 
Σχολικής Επιτροπής, μέσω του αρμοδίου προϊσταμένου, στον οικείο Νομάρχη για έγκριση της 
παραχώρησης του σχολικού χώρου."  
Στην εγκύκλιο 36/09.10.2007 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή διαπιστώνει αν 
πληρούνται οι από το Νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και υποβάλλει με εισήγησή της το 
πρόγραμμα στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο προκειμένου να γνωμοδοτήσει μετά και μετά τη 
γνωμοδότηση του Σχολικού Συμβούλου, ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλλει το φάκελο της 
αίτησης με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής Παιδείας, μέσω του αρμόδιου 
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Προϊσταμένου, αρχικά στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και μετά στον οικείο Νομάρχη για 
έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου.  
Όμως έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. Στ) της παρ. Ι του άρθρου 
75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται 
και η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή (αρμοδιότητα 17 η 
οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η 
παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει 
έχουν εκλείψει.  
Ομοίως με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η 
χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, 
η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.  
Συνεπώς η τελική έγκριση της παραχώρησης του σχολικού χώρου δίνεται πλέον από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Στην εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 επισημαίνεται ότι η προώθηση των 
σχετικών αιτημάτων για χρήση των σχολικών χώρων για εφαρμογή διαφόρων προγραμμάτων 
που εντάσσονται στις ευρύτερες δραστηριότητες κοινής ωφέλειας προϋποθέτει πρόταση της 
δημοτικής επιτροπής παιδείας. Η μη λειτουργία όμως της δημοτικής επιτροπής για διάφορους 
λόγους δεν συνεπάγεται και την απόρριψη του αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται στο αρμόδιο 
για την έγκριση όργανο με έγγραφο όπου θα αναφέρεται ο λόγος της παράλειψης της πρότασης 
της δημοτικής επιτροπής (π.χ. δεν συγκροτήθηκε, δεν συνέρχεται κ.λ.π.).  
Στην υπ' αριθ. Δ4/1171/19.12.84 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ διευκρινίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  
«Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση ενδεικτικά είναι:  
α. Μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.  
β. Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων.  
γ. Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα 
που θα εξυπηρετηθεί.  
δ. Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη  

 τις παραπάνω διατάξεις  

 το ότι υπάρχουν συνεχώς αιτήματα από συλλόγους και φορείς για παραχωρήσεις 
σχολικών χώρων, τόσο για ημερήσιες εκδηλώσεις όσο και για μακροχρόνια 
προγράμματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 

 το δεδομένο ότι η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα 
(Απόφαση 64/2018 Δημοτικού Συμβουλίου)  

 
Οι Σχολικές Επιτροπές ψήφισαν έναν κανονισμό παραχώρησης των σχολικών χώρων τον οποίο 
θέτουν προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εξυπηρετούνται όλα τα 
αιτήματα βάσει ενός ενιαίου και συγκεκριμένου πλαισίου. 

 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την αριθ. 46/2018 [ΑΔΑ: 7ΜΗΧΟΚΨΜ-ΧΑ9] Απόφαση της Β’/θμιας Σχολικής 
Επιτροπής, την αριθ. 58/2018 [ΑΔΑ: 7ΑΖΘΟΚΨΜ-8Θ0]Απόφαση της Α’/θμιας Σχολικής 
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Επιτροπής σχετικά με τον Κανονισμό Παραχώρησης σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους 
και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 
Εγκρίνει  τον  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμου Τεμπών, ως εξής: 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
«Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να καθορίσει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης για την παραχώρηση 
σχολικών χώρων και να αποτελέσει οδηγό για την εν λόγω διαδικασία. Αποσκοπεί στην προστασία των 
διδακτηρίων και στη διαφύλαξη από δραστηριότητες κερδοσκοπικού/εμπορικού χαρακτήρα.  
Οι παραχωρήσεις σχολικών χώρων θα πρέπει να πραγματοποιούνται για δραστηριότητες ή εκδηλώσεις 
φορέων που εναρμονίζονται με τους βασικούς σκοπούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
και εφόσον αφορούν δράσεις με πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο που συμβάλλουν στην προώθηση 
των γραμμάτων, της τέχνης, του αθλητισμού και προάγουν εν γένει τον πολιτισμό.  
Η παραχώρηση ενός σχολικού χώρου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί προηγουμένως η 
γραπτή συναίνεση από το Διευθυντή του σχολείου και θα χρησιμοποιηθεί σε χρόνο που δεν θα 
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικό συγκρότημα. Αν σε 
περίπτωση που έχει προγραμματισθεί μία εκδήλωση του σχολείου σε χρόνο που συμπίπτει με κάποια 
παραχώρηση, τότε ο Διευθυντής του σχολείου ενημερώνει έγκαιρα τον υπεύθυνο του εκάστοτε φορέα.  
Δεν επιτρέπεται παραχώρηση σχολικού χώρου για προγράμματα τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε 
μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους 
μαθητές που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. 
Η αίτηση για παραχώρηση σχολικού χώρου από τον φορέα θα πραγματοποιείται εφόσον δεν θα υπάρχει 
η δυνατότητα να εξυπηρετηθεί το εκάστοτε πρόγραμμα ή δραστηριότητα από άλλο χώρο.  
Όταν υποβάλλονται αιτήσεις που αφορούν στον ίδιο χώρο και για το ίδιο χρονικό διάστημα, η σειρά 
προτεραιότητας θα είναι η εξής:  
α. Στο σύλλογο εκπαιδευτικών(ενισχυτικές δράσεις που αφορούν σε μαθητές)  
β. Στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων  
γ. Στους συλλόγους των οποίων οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν σε μαθητές σχολείων  
δ. Στους συλλόγους οι οποίοι παίρνουν μέρος σε επίσημα πρωταθλήματα  
ε. Στους συλλόγους, των οποίων οι δράσεις απευθύνονται σε ενήλικες  
Η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο φορέα θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την 
αιτούμενη ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης ή του προγράμματος και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα:  

 Τα στοιχεία του αιτούντος (προσώπου ή φορέα)  

 Τα στοιχεία επικοινωνίας  

 το χώρο που ζητείται για την παραχώρηση  

 σαφείς ημερομηνίες και ώρες χρήσης των χώρων  

 αναλυτικά και με ακρίβεια το θέμα της εκδήλωσης/προγράμματος  

 τέλος, να αναφέρει ρητά πως ο αιτών έλαβε γνώση και αποδέχεται στο σύνολό του τον παρόντα 
κανονισμό  

 
Εφόσον η παραχώρηση αφορά μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει διάρκεια εντός της σχολικής 
χρονιάς δηλαδή να ξεκινάει από 1η Σεπτεμβρίου και να τελειώνει με το κλείσιμο των σχολείων για 
θερινές διακοπές. Η αίτηση στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να κατατίθεται μια φορά κάθε χρόνο 
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Τα στοιχεία του αιτούντος (προσώπου ή φορέα)  

 Τα στοιχεία επικοινωνίας  

 το χώρο που ζητείται για την παραχώρηση  

 σαφείς ημερομηνίες και ώρες χρήσης των χώρων  

 αναλυτικά και με ακρίβεια το θέμα της εκδήλωσης/προγράμματος  

 Το όνομα του υπευθύνου που θα παρίσταται στις δραστηριότητες  

 Τα ονόματα των εκπαιδευτών-προπονητών με την ειδικότητά τους  
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 Τον αριθμό των ατόμων που θα ασκούν τη δραστηριότητα στο χώρο (αναλυτικά ανά ώρα)  

 Τον υπεύθυνο ιατρό του φορέα (όταν η αίτηση αφορά αθλητική δραστηριότητα)  

 τέλος, να αναφέρει ρητά πως ο αιτών έλαβε γνώση και αποδέχεται στο σύνολό του τον παρόντα 
κανονισμό  

 
Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται (εφόσον κατατίθεται για πρώτη φορά)  

 το καταστατικό του φορέα  

 βεβαίωση του πρωτοδικείου για την εγγραφή του φορέα  

 αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα.  
 
Τα παραπάνω κατατίθενται εκ νέου και όταν έχουν γίνει τροποποιήσεις στο καταστατικό του φορέα.  
Ο φορέας υποχρεούται επίσης να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι 
εγγυάται την καλή χρήση του χώρου, χωρίς οχλήσεις για το υπόλοιπο σχολικό συγκρότημα και τους 
γειτονικούς χώρους και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τον καθαρισμό 
του χώρου με το πέρας των δραστηριοτήτων και για άμεση αποκατάσταση των όποιων ζημιών 
προκύψουν στο χώρο κατά τη χρήση του.  
Στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει επίσης να δηλώνεται ότι ο φορέας αναλαμβάνει πλήρως 
την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα συμβούν στο χώρο κατά τη διάρκεια της χρήσης του.  
Οι ημερομηνίες και ο χώρος παραχώρησης πρέπει να τηρούνται με αυστηρό και απόλυτο τρόπο. Η χρήση 
οποιουδήποτε άλλου χώρου απαγορεύεται ενώ οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες θα πρέπει να 
γνωστοποιείται έγκαιρα και εγγράφως.  
Τα κλειδιά του χώρου παραχώρησης θα παραδίδονται από το Διευθυντή στον εκάστοτε υπεύθυνο και θα 
επιστρέφονται στο Διευθυντή με τη λήξη της παραχώρησης.  
Το ωράριο, οι κανόνες υγιεινής, η καθαριότητα, η μη χρήση από πρόσωπα εκτός προγράμματος, ο 
σεβασμός στο χώρο του σχολείου και στα πρόσωπα, θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα και οι φορείς 
να υποχρεούνται να δέχονται ανά πάσα στιγμή έλεγχο από τα αρμόδια όργανα.  
Ο καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί γίνεται με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα. 
Τυχόν φθορές και ζημίες κατά τη διάρκεια χρήσης του χώρου αποκαθίστανται από το χρήστη. Για το 
σκοπό αυτό ο υπεύθυνος του φορέα οφείλει να ενημερώνει άμεσα τους Διευθυντές των σχολείων για 
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται ως προς την ασφάλεια χρήσης του.  
Δεν επιτρέπεται η μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων από το φορέα προς εξυπηρέτηση των 
δραστηριοτήτων του (εξέδρες, τάπητες, γραφεία-καρέκλες, άλλα όργανα γυμναστικής κ.λ.π) ενώ με τη 
λήξη θα πρέπει να αποκαθίσταται ο χώρος έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση από το σχολείο.  
Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφημιστικών πινακίδων και η ανάρτησή τους εντός του χώρου και 
του σχολείου.  
Δεν επιτρέπεται η χρήση της κεντρικής θέρμανσης του σχολείου. Σε διαφορετική περίπτωση εφόσον αυτό 
συμβεί, ο φορέας βαρύνεται με τα ανάλογα έξοδα.  
Η παραχώρηση σχολικού χώρου σε φορείς του Δημοσίου, Εκπαιδευτικά, Πνευματικά Ιδρύματα, 
Επιστημονικούς Φορείς, Τοπικούς Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς και Τοπικές Πολιτιστικές Ομάδες 
γίνεται δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι νόμιμοι όροι λειτουργίας τους.  
Σε άλλους ιδιωτικούς φορείς και συλλόγους η παραχώρηση γίνεται έναντι ανταλλάγματος, το οποίο θα 
καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις δόσεις (μία ανά τρίμηνο), ίσο με € 80 κατ’ έτος ανά ώρα την 
εβδομάδα.  
Ο φορέας στον οποίο παραχωρείται ο χώρος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη 
νόμιμη χρήση των χώρων, καθώς και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο ώστε να μην επιτρέπεται η 
παραμονή σε αυτόν ατόμων που υπερβαίνουν τον ανώτατο προβλεπόμενο αριθμό ατόμων κατά χώρο.  
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποδέχονται στο σύνολό τους τον παρόντα κανονισμό και να 
συμπράττουν στην υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. 
Η μη τήρηση εκ μέρους τους, του παρόντος κανονισμού καθώς και των όρων του εκάστοτε 
συμφωνητικού παραχώρησης προκαλεί αυτοδικαίως και τη διακοπή χρήσης του χώρου και δίνει 
ταυτόχρονα το δικαίωμα στη Σχολική Επιτροπή να μην διαθέσει το χώρο στο φορέα ξανά στο μέλλον.  
Η τελική έγκριση για παραχώρηση σχολικού χώρου θα δίνεται από το Δήμαρχο κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης και σχετικής απόφασης της Σχολικής Επιτροπής και της συναίνεσης του Διευθυντή όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω.  
Τέλος, ο παρών κανονισμός αντικαθιστά κάθε τυχόν προηγούμενο κανονισμό ή απόφαση για το ίδιο 
θέμα και δύναται να τροποποιείται με νεότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου».  
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Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 170/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Καρατέγος  Δημ. 
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