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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆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' αρ. 9ης/2018 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αρ. Απόφασης  238/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Παραχώρηση στεγασµένου χώρου 
στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, ο 
οποίος θα εξυπηρετήσει τους 
σκοπούς του Προσκοπικού έργου 

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα τη 16η του µήνα 
Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 17268/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση της 
Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆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 
23. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσος και Χ. Κασίµης, 
πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος 
και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα. 
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Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίµης, στο 24ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας. 
 
Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
και προσήλθε στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη 
συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα.  Με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος 
Πολιτισµού, κ. Σέργιος Γκάκας. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 27ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. 16835/10-05-2018 εισήγηση από το Γραφείο ∆ηµάρχου, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, υπέβαλε στον δήµο µας το υπ’ αρ. πρωτ. 10763/21.3.18 αίτηµά 
του, µε το οποίο ζητά µόνιµη παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης του στεγασµένου χώρου που 
βρίσκεται παραπλεύρως της Εστίας του, στο άλσος επί των οδών Τριφυλίας και Άλσους στο Κάτω 
Χαλάνδρι. 
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, έχει σκοπό να χρησιµοποιήσει τον εν λόγω χώρο για τις 
δραστηριότητές του, φροντίζοντας να παραµείνει σε καλή κατάσταση, χωρίς να προβεί σε 
αλλαγές δίχως τη συγκατάθεση του δήµου. Η παραχώρηση αυτή θα είναι χωρίς 
αντάλλαγµα. 
Ο δήµος µας  στο πλαίσιο της άσκησης της κοινωνικής του πολιτικής δύναται να ικανοποιεί τα 
αιτήµατα των δηµοτών του, πολύ περισσότερο των Νοµικών Προσώπων που παράγουν 
πραγµατικό έργο εξυπηρέτησης των κατοίκων της πόλης, αφού έτσι συµβάλει στην εκπλήρωση 
των σκοπών του καταστατικού τους. 
Αναγνωρίζοντας την προσφορά του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων στη ζωή της πόλης µας και 
ιδιαίτερα στους νέους και τα παιδιά, η υπηρεσία ζητά από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού λάβει 
υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ.185 του Ν. 3463/06 (…Οµοίως µε απόφαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού 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) και την υπ’ αρ. πρωτ. 10763/21.3.18 αίτηση του 
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, να αποφασίσει σχετικά µε τη δωρεάν παραχώρηση του 
στεγασµένου χώρου που βρίσκεται παραπλεύρως της Εστίας τους, στο άλσος επί των οδών 
Τριφυλίας και Άλσους στο Κάτω Χαλάνδρι, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς του 
Προσκοπικού έργου. 
 
 
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. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
τη δωρεάν παραχώρηση στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων του στεγασµένου χώρου που βρίσκεται 
παραπλεύρως της Εστίας τους, στο άλσος επί των οδών Τριφυλίας και Άλσους στο Κάτω 
Χαλάνδρι, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Προσκοπικού έργου. 
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, έχει σκοπό να χρησιµοποιήσει τον εν λόγω χώρο για τις 
δραστηριότητές του, φροντίζοντας να παραµείνει σε καλή κατάσταση, χωρίς να προβεί σε 
αλλαγές δίχως τη συγκατάθεση του δήµου. Η παραχώρηση αυτή θα είναι χωρίς 
αντάλλαγµα. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 238/2018. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
       
        Χαλάνδρι, 17/05/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,  ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΝΤΑΒΙΑΣ Α., ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., 
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
Α., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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