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∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 30ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  613/2017  

                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Μίσθωση ακινήτου για τη δηµιουργία 
νέου Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής – 
Βρεφονηπιακού – Παιδικού Σταθµού 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 20η του µήνα  
∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 47005/15-12-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
24. 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. Π. 
Τζούρας και Θ. Αλεξίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Μπούµπα – Καλτσάκα, Π. Λαµπρόπουλος, Γ. Θωµάς, Χ. Μάζη και Κ. 
Φασίτσα και πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γ. Λιερός. 
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Αποχωρήσεις: Πριν τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. 
Αθανασάτου και Π. Αναστασιάδης (βάσει του άρθρου 99 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) οι οποίοι 
προσήλθαν στη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, πριν τη συζήτηση του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ε. Ανδρεόπουλος, πριν την ψηφοφορία του 
9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χ. Κασίµης ο οποίος προσήλθε πριν τη 
συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος και κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 13ου θέµατος αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς. 
 
Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. 
 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 6ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Παιδείας – Προσχολικής Αγωγής κ .Ε. 
Κουράση ο οποίος αναφερόµενος στην υπ’αριθµ.47174/18-12-2017 εισήγηση της ∆/νσης 
Προσχολικής Αγωγής είπε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παράγραφος 1, του Ν.3852/2010 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει 
για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην 
αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το Συµβούλιο µεταβίβασε σε 
επιτροπή του. 
 
Η υπηρεσία  έλαβε υπόψη την εγκύκλιο 26/11-10- 2017 µε  αρ. πρωτ. 34200 που εστάλη από 
την Γενική ∆/νση Αποκεντρωµένης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε θέµα «Ενηµέρωση για τις 
ρυθµίσεις του π.δ. 99/2017 «Καθορισµός προϋποθέσεων αδειοδότησης  και λειτουργίας των 
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή 
της υπηρεσίας των δήµων»» (Α∆Α:6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ), σύµφωνα µε την οποία:  
 
1. Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου των δήµων ή ως υπηρεσία αυτών (παρ.1 και 2 του άρθρου 6): 
 

α) Έως την 31-7-2018 χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη 
λειτουργούντες Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθµούς των δήµων και των 
νοµικών προσώπων αυτών, για τους οποίους κατά τη δηµοσίευση του π.δ/τος θέση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας επέχει η συστατική πράξη του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο 
οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου (σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρ.2 του άρθρου 
43 του ν.4369/2016 και του άρθρου 28 του ν.4483/2017), µετά από διενέργεια αυτοψίας 
και σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό ως προς την 
επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλόλητα της χρήσης, εφόσον:  
 
•  διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας,  
•  διαθέτουν οικοδοµική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νοµιµοποίησης του κτιρίου,  
• διαθέτουν µισθωτήριο συµβόλαιο σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου ή απόφαση 
παραχώρησης των χώρων σε περίπτωση παραχώρησης ή παραχωρητήριο, 
•   ελεγχθούν και προσαρµοστούν ανάλογα στις διατάξεις των στοιχείων Γ2 και ∆ του άρθρου 4  
«Κατασκευαστικές ∆ιατάξεις». Οι τοίχοι των χώρων απασχόλησης θα πρέπει να είναι βαµµένοι ή 
να έχουν επενδυθεί µε υλικά που να έχουν χαρούµενους χρωµατισµούς, να καθαρίζονται εύκολα 
και να είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά. Επιπλέον, οι σταθµοί θα πρέπει να διαθέτουν 
σύστηµα κεντρικής θέρµανσης που να εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση εσωτερική θερµοκρασία 
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18ο C όταν η εξωτερική είναι 0ο C, καθώς και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη θερµοκρασία µε 
συστήµατα ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες,  
• περιφραχθούν οι χώροι κάτω από οικοδοµικές προεξοχές ύψους κάτω των 2,20 µ.,  
• ελεγχθεί η ασφάλεια του εξοπλισµού υπαίθριων χώρων, 
• προσαρµοστεί ο αριθµός των φιλοξενούµενων παιδιών στη δυναµικότητα των υπαρχόντων 
κτιρίων.  
εισηγείται την µίσθωση ακινήτου για την δηµιουργία νέου Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής –
Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθµού ή την µεταστέγαση για αναγκαίες παρεµβάσεις στους ήδη 
λειτουργούντες Σταθµούς, σε οποιοδήποτε σηµείο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Χαλανδρίου, κατά προτεραιότητα στο Κάτω Χαλάνδρι. Το ακίνητο πρέπει να έχει οικοδοµική 
άδεια είτε κτιρίου Πρόνοιας είτε να έχει εν ενεργεία άδεια λειτουργίας Βρεφονηπιακού-Παιδικού 
Σταθµού.    
Προκειµένου να βρεθεί το κατάλληλο προς µίσθωση ακίνητο, προτείνεται η διεξαγωγή 
δηµοπρασίας µε το Π.∆. 270/1981. 
Σύµφωνα µε την περίπτωση ε της  παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3582/2010, η κατάρτιση 
των όρων, η σύνταξη της διακήρυξης, η διεξαγωγή και η κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι 
αρµοδιότητα της Οικονοµικής Επιτροπής. 
Η εκτίµηση και καταλληλότητα των προσφεροµένων προς µίσθωση ακινήτων θα γίνει από την 
Τεχνική Υπηρεσία και από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 599/2017 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:6ΕΥΞΩΗ∆-Π∆Τ) και την υπ΄αριθµ. 1904/2017 
Απόφαση του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 7 και 9  του Π.∆. 270 / 1981 και τα άρθρα 
186, 191, 192 και 194 του Ν. 3463 / 2006. 
Η διενέργεια της δηµοπρασίας θα γίνει από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε  την υπ΄αριθµ. 
599/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά την κατ’ αρχήν έγκριση µίσθωσης ακινήτου για την 
δηµιουργία νέου Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής – Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθµού.  
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
την κατ’ αρχήν έγκριση µίσθωσης ακινήτου, µε τη διεξαγωγή δηµοπρασίας µε το Π.∆. 270/1981,  
για την δηµιουργία νέου Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής – Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθµού. 
Το ακίνητο πρέπει να έχει οικοδοµική άδεια είτε κτιρίου Πρόνοιας είτε να έχει εν ενεργεία άδεια 
λειτουργίας Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθµού.    
Η εκτίµηση και καταλληλότητα των προσφεροµένων προς µίσθωση ακινήτων θα γίνει από την 
Τεχνική Υπηρεσία και από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 599/2017 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:6ΕΥΞΩΗ∆-Π∆Τ) και την υπ΄αριθµ. 1904/2017 
Απόφαση του ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 7 και 9  του Π.∆. 270 / 1981 και τα άρθρα 
186, 191, 192 και 194 του Ν. 3463 / 2006. 
Η διενέργεια της δηµοπρασίας θα γίνει από την επιτροπή που συγκροτήθηκε µε  την υπ΄αριθµ. 
599/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 270/1981. 
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 613/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 29/12/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ.,  ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,   ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Π., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ.,  
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΤΖΟΥΡΑΣ Π., 
ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,  ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ 
Θ.,  ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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