
  
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Αιγάλεω,       09/01/2023 

Δ Η Μ Ο Σ   Α Ι Γ Α Λ Ε Ω  Αριθ.πρωτ.    800/9.1.2023 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   

Δ/νση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου   

Τηλ.: 213.20.44.800   
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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 9ου Δ.Σ. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 14ου  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΑΙΓΙΝΗΣ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ)» 

                

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  αριθμ. 59 

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΙΓΑΛΕΩ 

 

 

    

Έχοντας υπόψη: 

  
1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  58, 65,  94 παρ. 4 περ. 16 και  224 του  Ν. 3852/2010 «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α) και ισχύει σήμερα. 

2. Το  άρθρο  282  παρ.  1α του  Ν. 3852/2010,  στο  οποίο  ορίζεται  ότι   «Για τις αρμοδιότητες των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που περιέχονται στις περιφέρειες του παρόντος Νόμου  και  στους 

Δήμους, αντιστοίχως, και για τις οποίες οι διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που τις  

οριοθετούν, προβλέπουν ως αρμόδια όργανα άσκησής τους το Νομάρχη, το Νομαρχιακό  

Συμβούλιο και τη Νομαρχιακή  Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών αρμοδιοτήτων, 

για μεν τις περιφέρειες νοούνται ως αρμόδια όργανα άσκησής τους, ο περιφερειάρχης, το  

περιφερειακό συμβούλιο και η οικεία οικονομική επιτροπή της περιφέρειας,  για  δε  τους  δήμους   

ο  Δήμαρχος, το δημοτικό συμβούλιο και η οικεία επιτροπή. 

3. Ότι  σύμφωνα  με  το  άρθρο  94  παρ. 4  περ. 16  του  Ν. 3852/2010  μεταβιβάστηκε  στους  

Δήμους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μεταξύ άλλων η παρακάτω αρμοδιότητα: «Η 

μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και η συστέγαση 

αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής  χρήσης ορισμένων 

χώρων του διδακτηρίου από σχολική μονάδα καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων 

χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας». 

4. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 στο οποίο ορίζεται ότι: «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει 

για όλα τα θέματα  όπου  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». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

6. Την αριθμ. Δ4/338 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1065/Β/30.08.2000), σύμφωνα με την οποία διαιρείται το 14ο Δημοτικό 

Σχολείο Αιγάλεω σε 14ο εξαθέσιο Δ.Σ.  και σε 9ο εξαθέσιο Δ.Σ. 

ΑΔΑ: 9Ξ44Ω6Ν-837



7. Τις διατάξεις του  άρθρο 98 του Ν.4823/21: «Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, 

υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων», σύμφωνα με τις οποίες, η συστέγαση δημόσιων 

σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε 

σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου 

σχολείου καθορίζονται με απόφαση του Δημάρχου.  

8. Τις διατάξεις του  άρθρου 124 του Ν.4692/2021 (ΦΕΚ 111/Α/12.06.2020), για την αντιμετώπιση 

εξαιρετικών και απρόβλεπτων αναγκών στέγασης μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, όσον αφορά στον  αύλειο χώρο και του ελάχιστου προβλεπόμενου χώρου ανά 

μαθητή.  

9. Την αριθμ. 503/1997 οικοδομική άδεια, η οποία εκδόθηκε από το Πολεοδομικό Γραφείο του 

Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), και κατασκευάστηκε το 14ο  Δημοτικό Σχολείο.  

10. Τον αριθμό των εγγραφών των μαθητών του 9ου Δημοτικού Σχολείου και του 14ου Δημοτικού 

Σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού αριθμού 198 μαθητών. 

11. Την αριθμ. 343/2021 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

12. Τις από 15-09-2022 και 04-11-2022 Εξώδικες Δηλώσεις που κοινοποίησαν στον Δήμο Αιγάλεω 

οι ιδιοκτήτες και με τις ενέργειες της έξωσης και αποβολής με την σφράγιση των κλειδαριών 

κατόπιν εφαρμογής της παραπάνω δικαστικής απόφασης 343/2021. 

13. Την από 09-01-2023 Εξώδικη Δήλωση των ιδιοκτητών κατόπιν επανεκτέλεσης της αριθμ. 
343/2021 Απόφασης, η οποία επιδόθηκε νομίμως. 

14. Την κατεπείγουσα ανάγκη στέγασης των μαθητών του  9ου Δημοτικού Σχολείου,  

 
 

                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Την  προσωρινή μεταστέγαση και συστέγαση του 9ου Δ.Σ. στο χώρο του 14ου Δημοτικού 

Σχολείου (Αιγίνης & Σαλαμίνος) από 12/01/2023. 

Β. Την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών για την συστέγαση τους σύμφωνα με την αριθμ. 

πρωτ. 779/09-01-2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργία των προαναφερόμενων σχολικών μονάδων 

μέχρι την υλοποίηση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου σύμφωνα με την αριθμ. 

111/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 
Ο 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 
 

 

 
Κοινοποίηση: 
 

1. Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Γ’ Αθήνας, Μάκρης 3, Τ.Κ. 122 41, Αιγάλεω, Τηλ.: 210.53.15.374, Email : 

mail@dipe-g-athin.att.sch.gr. 

2. Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Ασημακόπουλο, ενταύθα 

3. Γραφείο Παιδείας, ενταύθα 

4. 9ο Δημοτικό Σχολείο, Σαλαμινός 10, Τηλ.: 210.53.15.835, Email : mail@9dim-aigal.att.sch.gr. 

5. 14ο Δημοτικό Σχολείο, Αιγίνης και Σαλαμινός, Τηλ.: 210.54.48.444, Email : mail@14dim-aigal.att.sch.gr. 
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