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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΗN ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : “ Αναγκαιότητα μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Σταμάτας στο μισθωμένο
κτίριο επί της οδού Λ. Σταμάτας 25Α των πρώην εκπαιδευτηρίων Καργάκου”
έχοντας υπόψη:
1). Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
2). Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 202 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-62006,τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3). Τις διατάξεις του Ν. 4555/19 Ιουλίου 2018-ΦΕΚ133 Α΄Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»
4). Το με αριθμ. Πρωτ. 44/21-3-2016 έγγραφο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου
Σταμάτας.
5). Τα με αριθ. Πρωτ. 6/1-2-2017 και 200/2-10-2017 έγγραφα του Διευθυντή του Δημοτικού
Σχολείου Σταμάτας.
6). Το με αριθμ. Πρωτ. 41077/5-12-2017 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας.
7). Το υπ΄αριθμ. 32933/11-10-2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου Κοιν. Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Αθλητισμού προς την Δ.Ε.Π.
8). Την με αριθμ. 9/2018 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του
Δήμου Διονύσου

Με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό
συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν
εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο

διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό
με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης,
ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην
έγκριση και διενέργεια για την αντιμετώπιση και επίλυση των Σχολικών κτιριακών προβλημάτων
η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατόπιν πολλαπλών αιτημάτων του Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας, σχετικά με την
έλλειψη χώρων για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής του μονάδας καθώς και για την
ύπαρξη προκάτ αιθουσών οι οποίες είναι τοποθετημένες στον προαύλιο χώρο του σχολείου,
περιορίζοντας την αξιοποίηση αυτού κατά τα διαλείμματα και τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν
χώρα σε αυτόν, προτείνεται η μεταστέγαση του γειτνιάζοντας με μεσοτοιχία νηπιαγωγείου
Σταμάτας στο μισθωμένο κτίριο επί της Λ. Σταμάτας 25Α των πρώην εκπαιδευτηρίων Καργάκου,
προκειμένου οι χώροι του Νηπιαγωγείου να αξιοποιηθούν από το Δημοτικό σχολείο. Ο χώρος
που προτείνεται να μεταστεγαστεί το νηπιαγωγείο Σταμάτας, είναι ήδη μισθωμένος από τον
Δήμο και παραμένει αναξιοποίητος. Η καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου για χρήση
νηπιαγωγείου θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18 του νόμου 3467/2006.

έχοντας υπόψη:
Τα με αριθ. Πρωτ.:44/21-3-2016, 6/1-2-2017 και 200/2-10-2017 έγγραφα του Διευθυντή του
Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας, με τα οποία έχει επισημανθεί και αναφερθεί το σημαντικό και
σοβαρό κτιριακό πρόβλημα λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας, καθώς και την
αδυναμία του να εγγράψει για το προηγούμενο σχολικό έτος 2017-2018 στην Α΄ Δημοτικού 25
μαθητές αφού η μόνη διαθέσιμη αίθουσα, δεν είχε τις απαιτούμενες προδιαγραφές, και είχε
χωρητικότητα 16 το πολύ μαθητών. Επιπλέον, ένα τμήμα στεγάζεται στην αίθουσα εκδηλώσεων,
με τα όποια προβλήματα δημιουργεί αυτή η κατάσταση στη λειτουργία του σχολείου και ιδιαίτερα
του συγκεκριμένου τμήματος. Ο Δ/ντής του Δημοτικού Σταμάτας με τα ανωτέρω έγγραφα,ζητάει
να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος που κάνει
μάθημα στην αίθουσα εκδηλώσεων και να βρεθεί λύση του κτηριακού προβλήματος, μιας και το
σχολείο διαθέτει μόνο 3 αίθουσες που πληρούν τις προδιαγραφές εκ των οποίων η μία αξιοποιείται
και ως αίθουσα πληροφορικής με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στο σχολικό πρόγραμμα. Επίσης ο
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.
41077/5-12-2017 έγγραφο, και μετά την συλλογή υπογραφών καταθέτει τις απόψεις του και
επισημαίνει το σοβαρό κτιριακό πρόβλημα, ζητώντας την επίλυση αυτού. Σημειωτέον ότι το
Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας, συστεγάζεται με το Νηπιαγωγείο Σταμάτας.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

Tην αναγκαιότητα μεταστέγασης του Νηπιαγωγείου Σταμάτας στο μισθωμένο κτίριο επί της
οδού Λ. Σταμάτας 25Α, των πρώην εκπαιδευτηρίων Καργάκου, διότι καθώς αναφέρεται και
προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα, ήδη ο αριθμός μαθητών και τμημάτων του Δημοτικού
Σχολείου Σταμάτας, είναι υπερβολικά μεγάλος και το πρόβλημα αναμένεται να διογκωθεί ακόμα
περισσότερο. Η καταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου για χρήση νηπιαγωγείου, θα
αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18 του νόμου 3467/2006.
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