ΑΠΟΠΑΚΑ
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΘΤΘΙΑΓΩΛ
ΓΖΚΟ ΤΡΟΤ-ΔΡΚΟΤΠΟΙΖ

Από ην Ξξαθηηθό ηεο 27-07-2020 κε αριθμ. 16
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ΓΖΚΑΡΥΟ ΤΡΟΤ-ΔΡΚΟΤΠΟΙΖ: ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΙΔΗΒΑΓΑΟΑΠ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ
ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ : ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ
ΣΟ ΓΖΚΟΣΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗO ΤΡΟΤ - ΔΡΚΟΤΠΟΙΖ
Ππλεδξίαζε ζήκεξα 27-07-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18.30, δηα δώζεο (θεθιεηζκέλσλ ησλ
ζπξώλ) ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Θπθιάδσλ (αξηζ.
απόθαζεο Γ.Π. 120/2020), κεηά από ηελ ππ΄ αξηζ. Ξξση. 13696/23-07-2020, πξόζθιεζε ηνπ
Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζύκθσλα κε ην λόκν, θαζώο θαη γηα ιόγνπο
δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ζύκθσλα κε
ηα αλαθεξόκελα: α) Πηελ Δγθύθιην
163/33282/29-05-2020 (ΑΓΑ Τ3ΣΛ46ΚΡΙ6-ΑΤ7), β) Πην άξζξν 12 ηεο Θ..Α. αξηζ. Γ1α/ ΓΞ.
νηθ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) θαη γ) Πηε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ14 ηεο Θ..Α. αξηζ. Γ1α/Γ.Ξ.νηθ.
32009/23-05-2020 (Β’ 1988) εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ., γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Ξξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε
ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ ήηαλ:
Παρόνηες 24
ΞΔΡΟΝΠ ΚΥΡΝΠ, ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ, ΘΑΛΓΗΥ ΚΑΟΑΓΘΝ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ
ΒΟΝΡΠΖΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ, ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ, ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ, ΘΙΔΝΛΗΘΖ
(ΑΙΗΘΖ) ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ,
ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΣΑΙΘΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ, ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ,
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ, ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ, ΘΥΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ,
ΚΑΟΗΝΠ ΒΝΡΠΗΛΝΠ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ, ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ, ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ,
ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ, ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ, ΚΗΣΑΖΙ ΑΙΡΝΒΑΠ - ΚΑΛΥΙΝΠ θαη NΗΘΝΙΑΝΠ
ΘΑΦΙΖΠ
Απόνηες 3
Πηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λόκηκα εθιήζεζαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΗΝ, ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΞΔΟΟΖΠ θαη ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ.
Πηε ζπλεδξίαζε είλαη παξώλ θαη ν θ. Γήκαξρνο.
ΘΔΚΑ 12ο: «Έγκριζη απεσθείας μίζθωζης ακινήηοσ με ζκοπό ηην ζηέγαζη ηοσ Διδικού
Ληπιαγωγείοσ Δρμούπολης»
Θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ – εξσηήζεσλ απνρώξεζε ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Λ. Πθεπνθύιαμ.
Ξξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Γ. Καξαγθόο.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Γεκ. Πύκβνπινο θ. Γ. Βξνύηζεο.
Θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 10νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. Αγγ. Ξξίληεδε,
Λ. Φσηεηληάο, Λ. Θατιεο, Γ. Θνζκάο θαη Γ. Παγθηλέηνο.
Αθνύ έιαβε ππόςε:
1. Ρελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Πώκαηνο:
α) Ρν κε αξηζ. πξση. 13629/22-07-2020 έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο Γεκ. Ξξνζόδσλ & Ξόξσλ ηεο
Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο :
«ΘΔΜΑ : Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο κίζζσζε αθηλήηνπ κε ζθνπό ηε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνύ
Νεπηαγσγείνπ Δξκνύπνιεο
Λακβάλνληαο ππόςε:
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ Ν> 3852/2010
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 370/1981
3. . ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/11-03-2020) ζύκθσλα κε ην νπνίν ηζρύνπλ ηα εμήο: «Δηδηθά
γηα ηα ζρνιηθά έηε 2019-2020, 2020-2021 θαη 2021-2022, επηηξέπεηαη ε κίζζσζε θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε
βξεθηθώλ , βξεθνλεπηαθώλ θαη παηδηθώλ ζηαζκώλ , θαζώο θαη κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο , απεπζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία θαηόπηλ δεκόζηαο πξόζθιεζεο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ
νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ζεηηθή εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο αξκόδηαο Δπηηξνπήο
θαηαιιειόηεηαο.
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4. Τα κε αξ. Πξ 11695-4/12/18 (25821 7/12/2018),1081-20/5/2019 (11115-30/5/2019) θαη 100705/11/19 (22359-7/11/2019) έγγξαθα ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπθιάδσλ
5. ηηο κε αξ. Πξ. 14806-19/7/2019 θαη 16635 19/8/2019 Γηαθεξύμεηο δεκνπξαζίαο γηα ηε κίζζσζε αθηλήηνπ
6. ην κε αξ. 21354 – 23/10/2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γήκνπ Σύξνπ
Δξκνύπνιεο
7. ην κε αξ. πξ. 22462-8/11/2019 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη
Αζιεηηζκνύ
8. ην κε αξ. πξ. 5490 26/6/2020 έγγξαθν Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπθιάδσλ (α.π.11445
29/6/2020 Γήκνπ)
Σαο γλσξίδνπκε όηη ε Γηεύζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο & Αζιεηηζκόπ, καο θνηλνπνίεζε ην κε
αξ. πξση. 13617/22-07-2020 έγγξαθό ηεο κε ζέκα : «Αναζήηηζη σώπος για ηη ζηέγαζη ηος Ειδικού
Νηπιαγωγείος Επμούποληρ», ζύμθωνα με ηο οποίο, ιζσύοςν ηα εξήρ:
«Σύκθσλα κε ηα σο άλσ ζρεηηθά έγγξαθα, έρνπλ γίλεη δύν άγνλεο δεκνπξαζίεο γηα ηε κίζζσζε ρώξνπ γηα
ηε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ Δξκνύπνιεο.
Τν Δηδηθό λεπηαγσγείν Δξκνύπνιεο ζηεγάζηεθε πξνζσξηλά ζε ηζόγεηα αίζνπζα ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ
Σρνιείνπ Δξκνύπνιεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020.
Σύκθσλα κε ην ππ αξ.πξ. 5490 26/6/2020 έγγξαθό ηεο, ε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Κπθιάδσλ, επαλέξρεηαη δεηώληαο από ηελ Υπεξεζία καο λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ
λα βξεζεί θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ Δξκνύπνιεο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηα επόκελα ζρνιηθά έηε.
Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ζα θνηηήζνπλ ζην Δηδηθό Νεπηαγσγείν Δξκνύπνιεο γηα ην έηνο 2020-2021,
ζύκθσλα κε ην δηαβηβαζηηθό ηνπ ΚΔΣΥ (α.π.200-25/6/2020) αλέξρεηαη ζηνπο ηξείο (3).
Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνζηαιεί από ηελ Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπθιάδσλ
θαζώο θαη ηα δηεπθξηληζηηθά έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνδηαγξαθέο κίζζσζεο αθηλήηνπ γηα ηε ζηέγαζε
Νεπηαγσγείσλ, ζύκθσλα κε ην 32859-1/3/2019 έγγξαθν ηνπ ΥΠΠΔΘ (α.π.11183-30/5/2019), ην αθίλεην
ζα πξέπεη:
1. λα βξίζθεηαη εληόο ηεο πόιεσο (Δξκνύπνιεο) θαηά πξώηε πξνηεξαηόηεηα. Σε δεύηεξε πξνηεξαηόηεηα ζα
κπνξνύζε λα εμεηαζηεί θαη ην ελδερόκελν λα βξίζθεηαη ζε άιιε δεκνηηθή θνηλόηεηα.
2. ην θηίξην πξέπεη λα πιεξνί ηηο δηαηάμεηο πεξί θσηηζκνύ, εμαεξηζκνύ, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ, αζθάιεηαο,
πγηεηλήο θαη πξόζβαζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπ ηζρύνληνο Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ, όπσο απηέο
ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν κίζζσζεο ηνπ αθηλήηνπ, θαζώο επίζεο θαη ηηο ηζρύνπζεο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
3. Τν πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην, γηα ρξήζε Νεπηαγσγείνπ, πξέπεη λα δηαζέηεη, ην θαη’ ειάρηζηνλ
εκβαδόλ, ην νπνίν λα πξνθύπηεη από ηελ αλαινγία 1,5η. κ αλά καζεηή θαη ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηε
δηακόξθσζε θαηάιιεισλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο/ζπλεδξηώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη ήδε, θαη’
εθαξκνγήλ ησλ θαηά λόκν πξνδηαγξαθώλ, θαζώο επίζεο θαη ελδεδεηγκέλνπο ρώξνπο πγηεηλήο (ηνπαιέηεο
καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ) θαη ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο.
4. Τν πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην, γηα ρξήζε Νεπηαγσγείνπ, ζα πξέπεη λα πιεξνί όζα
πξνβιέπνληαη ζηε κε αξηζ.37237/ΣΤ1/02-04-2007(ΦΔΚ635Β’) Υπνπξγηθή απόθαζε ζρεηηθά κε ηε
ρσξνηαμηθή θαηαλνκή, ηελ πξνζπέιαζε-πξνζβαζηκόηεηα, ηηο νρινύζεο ρξήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ,
ηε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ θηηξίνπ, ηε λνκηκόηεηα θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ δνκηθώλ
πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπ.
Τν πξνζθεξόκελν πξνο κίζζσζε αθίλεην, γηα ρξήζε Δηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ
εκβαδνύ 70η.κ .θαη λα δηαζέηεη:
Γύν (2) αίζνπζεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 3 καζεηώλ
Δλα(1)γξαθείν πξντζηακέλνπ/δηδαζθόλησλ
Τνπαιέηεο λεπηαγσγώλ θαη καζεηώλ (θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα καζεηέο ΑΜΔΑ)
Αύιεηνο ρώξνο (θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο γηα καζεηέο ΑΜΔΑ)
Να ππάξρεη επαξθήο αηνκηθή/απηόλνκε ζέξκαλζε ή θιηκαηηζηηθά.
Να ππάξρεη επαξθήο ειεθηξηθόο θσηηζκόο όισλ ησλ ρώξσλ.
Να ππάξρεη θσηηζκόο αζθαιείαο γηα ηελ εθθέλσζε ηνπ ρώξνπ ζηηο πεξηπηώζεηο δηαθνπήο ξεύκαηνο.
Ο ρώξνο ζα κπνξεί λα ππνδερζεί εγθαηάζηαζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, δηθηπαθνύο εθηππσηέο θσηνηππηθά, ηειέθσλα, FAX.
Τν αθίλεην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αλεμάξηεηεο παξνρέο ύδξεπζεο θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, κε ηνπο κεηξεηέο
ηνπο. Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε γηα ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο γηα ηελ δηαδηθαζία
αλαδήηεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ρώξνπ.» Σε εθηέιεζε όισλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηε
ιήςε απόθαζεο γηα ηελ απεπζείαο κίζζσζε αθηλήηνπ κε ζθνπό ηε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνύ Νεπηαγσγείνπ
Δξκνύπνιεο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2020-2021 θαη 2021-2022 ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο
πξνδηαγξαθέο , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/11-03-2020).

2. Ρελ γελνκέλε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ θ.θ. Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ,
3.- Ρελ πξόηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ όπσο ην ζώκα εγθξίλεη ηελ απεπζείαο κίζζσζε αθηλήηνπ κε ζθνπό
ηε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνύ Λεπηαγσγείνπ Δξκνύπνιεο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2020-2021 θαη 2021-2022
ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο αλαθεξόκελεο πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Λ. 4674/2020 (ΦΔΘ 53/11-03-2020).
4.- Ρηο δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ 79, 93 έσο 102 ηνπ Λ. 3463/2006, β) ησλ άξζξσλ 65,67,69 θαη 94
ηνπ Λ. 3852/2010 γ) ησλ άξζξσλ 73 θαη 75 ηνπ Λ. 3669/2008, δ) ηνπ Λ. 4555/2018 ε) ηνπ
Λ.4623/2019.
5.- Ρελ ζύκθσλε γλώκε ησλ θ.θ. Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ

Πει.- 3 - ηεο 151/2020 απόθαζεο Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πύξνπ-Δξκνύπνιεο

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Α. Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο κίζζσζε αθηλήηνπ κε ζθνπό ηε ζηέγαζε ηνπ Δηδηθνύ Λεπηαγσγείνπ
Δξκνύπνιεο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2020-2021 θαη 2021-2022 ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο αλαθεξόκελεο
πξνδηαγξαθέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 4674/2020 (ΦΔΘ 53/11-032020).
Β. Πύκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ. 4555/2018, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα
πξνζθύγεη ελώπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κέζα ζε πξνζεζκία
δεθαπέληε εκεξώλ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ζ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ

ΗΩΑΛΛΖ ΘΔΡΑΛΖ

ΚΑΡΗΑ ΘΑΕΑΛΣΕΑΘΖ
ΟΗ ΤΚΒΟΤΙΟΗ
ΠΔΣΡΟ ΚΩΣΟ
ΑΛΓΡΔΑ ΓΗΑΙΟΓΙΟΤ
ΘΑΛΓΗΩ ΚΑΡΑΓΘΟΤ
ΚΖΛΑ ΑΙΖΦΡΑΓΘΖ
ΘΙΔΟΛΗΘΖ ΙΔΟΛΣΑΡΗΣΖ
ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΥΑΙΘΗΑ
ΗΩΑΛΛΖ ΠΗΣΑΟΤΙΖ
ΔΗΡΖΛΖ ΓΡΑΘΟΤ
ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΘΟΤΣΑΒΑ
ΚΑΡΘΟ ΡΟΤΟ
ΘΩΚΑΖ ΚΔΛΓΡΗΛΟΤ
ΚΑΡΗΟ ΒΟΤΣΗΛΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΟΤΛΑΒΖ
ΚΗΥΑΖΙ ΑΙΣΟΤΒΑ - ΚΑΛΩΙΟ
Ακριβές Ανηίγραθο
Ο Πρόεδρος ηοσ Γ. .
ΗΩΑΛΛΖ ΘΔΡΑΛΖ
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