
 

                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Πειραιάς : 26/01/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Αριθµ.   :  4324 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΤΜ. ∆ΙΟΙΚ. , ΕΠΟΠΤ. & ΥΠΟΣΤ. ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΤΗΛ. : 213 2024 716 

FAX  : 231 2024 744 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. Το άρθρο 5 του Ν. 1894/1990, µε το οποίο η σχολική περιουσία (κινητή και ακίνητη) 

µεταβιβάστηκε στους οικείους ΟΤΑ 

2. Την αριθµ.πρωτ. 4/804/16-12-1987 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ 

3. Την αριθµ.πρωτ. ∆4/170/05-05-1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ 

4. Την αριθµ.πρωτ. Φ3/158/Γ1/210/20-2-1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ 

5. Το εδάφιο 17 της παρ.4 του άρθρου 94 περί «Πρόσθετων αρµοδιοτήτων των δήµων» και το εδάφιο 

α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 «Περί άσκησης πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους ∆ήµους» του 

Ν.3852/4-6-2010 (ΦΕΚ 871/7-6-2010) (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

6. Την αριθµ.πρωτ. 8440/24-2-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 318/25-2-2011)  

7.  Το µε αριθµ. πρωτ.  7/17-01-2018, διαβιβαστικό του Συλλόγου Γονέων του 46
ου

 ∆ηµοτικού 

Σχολείου Πειραιά 

8. Τη µε αριθµ. 173/25-01-2018 απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης      

      9. Την απόφαση υπ' αριθµ. 6/02-03-2016 του ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου     

      Πειραιά, στην οποία οµόφωνα τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας εξουσιοδοτούν τον   

      Πρόεδρο να παραχωρεί τους σχολικούς χώρους εφ’ όσον υπάρχει σχετική θετική απόφαση των  

      Σχολικών Επιτροπών. 

     10.  Την µε αριθµ.πρωτ. 14914/78/6-4-2017 απόφαση ∆ηµάρχου περί ανάθεσης για έκδοση τελικής  

      απόφασης έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων στον Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο  

      Παιδείας και δια Βίου Μάθησης. 

Αποφασίζουµε 

 

Την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 46
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Πειραιά στο 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 46
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Πειραιά, για την πραγµατοποίηση 

της αποκριάτικης γιορτής, το Σάββατο 10/02/2018 και ώρα 18:00 – 22:00. Επίσης θα είναι 

υπεύθυνα τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 46
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου 

Πειραιά για την ασφάλεια των µαθητών κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, µε τις παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

 

1. Να χρησιµοποιηθεί ο χώρος από το φορέα αποκλειστικά και µόνο για το σκοπό που 

παραχωρείται, µε απόλυτη απαγόρευση της άµεσης ή έµµεσης οικονοµικής εκµετάλλευσης, 

2. Τη µη παρεµπόδιση της λειτουργίας του σχολείου, 
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3. Τη µέριµνα του Φορέα για την καθαριότητα, πυρασφάλεια και αποκατάσταση τυχόν 

ζηµιών, ώστε το διδακτήριο και ο σχολικός χώρος να παραδοθεί καθ’ όλα έτοιµος για τη 

λειτουργία του σχολείου µετά τη λήξη κάθε δραστηριότητας. 

4. Τη συµµετοχή του Φορέα σε τυχόν λειτουργικά έξοδα (καθαριότητα κ.τ.λ.) ή έξοδα 

συντήρησης του χώρου, 

5. Την παράδοση του χώρου στο σχολείο, εφ’ όσον ζητηθεί για εκπαιδευτικές ανάγκες, 

6. Την ευθύνη ανοίγµατος και κλεισίµατος του χώρου καθώς και την ευθύνη κλοπής, 

απώλειας ή καταστροφής υλικού, την οποία φέρει εξ ολοκλήρου ο ανωτέρω Φορέας. 

                                                                                       

                       Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                  ΚΑΙ  ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 

                       Ο 

                                    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

                                                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΩΤΗΣ 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

-46
ο
  ∆ηµοτικό Σχολείο Πειραιά 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

-Γραφείο ∆ηµάρχου 

-Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

-∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας 

-∆ιεύθυνση Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης  

-Πρόεδρο Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής 
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