
 

 

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤIΝΑ      
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
(ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ)     

     
 
                                                 Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 
 
Σεο ππ' αξηζκ.108/20 πξάμεσο ηoπ  Γεκoηηθoύ πκβoπιίoπ ηoπ Γήκoπ Διεπζίvαο απo ηεv 
αξηζκό 10η  ηεο 20ης-5-2020, ζπvεδξίαζε απηνύ δια περιθοράς (ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 
ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 11εο/3/20220 ΦΔΚ Α’ 55/11-3-2020) θαη ην ά. 1 
α’ ηεο αξηζκ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ,  πνπ πξαγκαηoπoηήζεθε ύζηεξα 
από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε ηε διαδικαζία ηλεκηρονικού ηατσδρομείοσ  
από ώξα 15:00 έσο 21:00 θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 95 ηνπ Ν 3463/06 , ηνπ 
άρθροσ 67 ηνπ  Ν. 3852/10 όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε κε ην άρθρο 74 ηοσ Ν. 4555/18 
θαη θoηvoπoηήζεθε λόκηκα , απζεκεξόλ, ηεv 15η -5-2020 . 

 
 
                                         ΘΔΜΑ  1ο έκηακηο       
 

 

Γνφμοδόηηζη ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ επί ηφν προηάζεφν ηης 
Γιεύθσνζης Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Γσηικής Αηηικής για ηη μεηαηροπή 
ηοσ 2οσ ΔΠΑ.Λ. Δλεσζίνας ζε Δζπερινό ΔΠΑ.Λ.  
 

 

Σo πκβoύιηo βξέζεθε ζε vόκηκε απαξηία επί  ζπλόινπ 27 μελώv, 
 
ηην ζσνεδρίαζη δήλφζαν ζσμμεηοτή και υήθιζαν μέζφ μηνύμαηος ηλεκηρονικού 
ηατσδρομείοσ οι κ.κ. 
 
ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ  Πρόεδρος ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θαη ηα κέιε 

 
  .Αλζε–Γθηόθα, Φώηηνο-Παλαγηώηεο Σαηάθεο, Γ.Κνπξνύλεο, Λ.Παππάο, 

Π.Κνπθνπλαξάθεο, Αζ.Μαπξνγηάλλεο, Μ.Μίραο, Ν.Βηιιηώηεο, Μ.Μπάξδεο, 
Γ.Παπαγηάλλαξνο, Υαξ.εκεξηδίδεο, η.Κάβνπξα-εξεκέηε,  Γ. Ληάζθνο, Γ. 
Οηθνλόκνπ, Νηθ. Σζίηζνο,  Αζ. Κξηεθνύθεο,  Κσλ/λνο Κώλζηαο, Κ. Παξαδείζε 
 

ζσμμεηέτονηος ηνπ  δεκάξρνπ κοσ. Αργσρίοσ Οικονόμοσ   
 
 

ενώ δεν δήλφζαν ζσμμεηοτή και δεν ζσμμεηείταν  οι κ.κ. Γ.Κνλδύιεο, 
Γ.Σζνπθαιάο Β.Αγξηκάθεο Γ. Σζάηζεο, Β.Ρεληνύκε, Υαξ.Αλδξώλεο,  Παλ.Καξπνδίλεο 
Αλη.Αιεμαλδξόπνπινο 

 
 

Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηίζεηαη πξνο ιήςε 
απόθαζεο , κε ηε διαδικαζία ηοσ καηεπείγονηος ην ζέκα πεξί « Γνφμοδόηηζη 
ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ επί ηφν προηάζεφν ηης Γιεύθσνζης 
Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Γσηικής Αηηικής για ηη μεηαηροπή ηοσ 2οσ 
ΔΠΑ.Λ. Δλεσζίνας ζε Δζπερινό ΔΠΑ.Λ.» . Οκόθσλα ην Γεκνηηθό πκβνύιην 
απνθάζηζε ηε ιήςε απόθαζε ηνπ   ελ ιόγσ ζέκαηνο. 
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     Γίλεηαη γλσζηό πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην όηη ε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Παηδείαο & Πνιηηηζκνύ, Σκήκα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
θαη Νέαο Γεληάο , ιακβάλνληαο ππόςε ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 75, 94 , 259 & 
272 ηοσ Ν.3852/2010 ζηα νπνία – κεηαμύ άιισλ - νξίδεηαη όηη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ 
Γήκνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειώζεσλ, θνηλνύ ελδηαθέξνληνο ,ζε ζπλεξγαζία κε ηε 
ρνιηθή Δπηηξνπή, ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο 
(ΦΔΚ 2532/η.Β/7-11-2011), ην ππ.αξ.πξση: 17505/ΓΓ4/12-10-2018 έγγξαθν ηεο 
Γεληθήο Γηεύζπλζεο πνπδώλ ηνπ  ΤΠ.Π.Δ.Θ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζύκθσλα κε 
ην νπνίν δεηείηαη ε γλσκνδόηεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηηο κεηαβνιέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ 
Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-20, ην 
ππ.αξ.πξση: 161/30-4-2020 έγγξαθν  ηνπ Γ/ληή ηνπ 2νπ ΔΠΑΛ Διεπζίλαο θ.Ρνδάθε,  
ην ππ.αξ.πξση: 4095/4-5-2020 έγγξαθν  ηνπ Γ/ληή ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
Γπηηθήο Αηηηθήο θ.Καιατηδόγινπ, ηελ ππ.αξ.πξση: 1/2020 απόθαζε ηεο ΓΔΠ ηνπ 
Γήκνπ Διεπζίλαο, ειζηγείηαι πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην όπσο γνωμοδοηήζει  
θεηικά επί  ησλ πξνηάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπη. 
Αηηηθήο γηα  ηε κεηαηξνπή 2νπ ΔΠΑ.Λ. Διεπζίλαο ζε Δζπεξηλό ΔΠΑ.Λ. γηα ηνπο 
παξαθάησ ιόγνπο:  
    Ζ κεηαηξνπή ηνπ 2νπ ΔΠΑ.Λ. Διεπζίλαο ζε Δζπεξηλό ΔΠΑ.Λ. ζεσξείηαη απαξαίηεηε 
ηόζν γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ όζν  θαη ηεο ιόγσ  
ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο πνπ δηαλύνπλ νη κεηαθεξόκελνη καζεηέο. 
    Τπάξρνπλ ήδε όινη νη απαηηνύκελνη εξγαζηεξηαθνί ρώξνη ζην ζπζηεγαδόκελν 1ν 
ΔΚ(Δξγαζηαθό Κέληξν) Γπη. Αηηηθήο ηνπ νπνίνπ νη εγθαηαζηάζεηο εμππεξεηνύλ εδώ θαη 
πνιιά ρξόληα ηνπο καζεηέο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ ηόζν ηνπ 2νπ ΔΠΑΛ 
Διεπζίλαο αιιά θαη ησλ ζπζηεγαδόκελσλ κνλάδσλ πνπ είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθνί θαη 
έηνηκνη λα δερηνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο καζεηέο. Απηό ζεκαίλεη όηη όιεο νη εηδηθόηεηεο 
ηνπ 2ν ΔΠΑΛ Διεπζίλαο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ άκεζα ρσξίο λα απαηηεζνύλ λέα 
ιεηηνπξγηθά έμνδα θαζώο θαη αγνξά λένπ εμνπιηζκνύ. 
   Όζνλ αθνξά ζην εθηηκώκελν καζεηηθό δπλακηθό εθηηκάηαη  όηη κε βάζε ηηο 
εγγξαθέο ησλ καζεηώλ πνπ είρε ε πξνεγνύκελε δνκή ηνπ 2νπ ΔΠΑΛ Διεπζίλαο ε 
ιεηηνπξγία ηνπο αλακέλεηαη λα είλαη επηηπρεκέλε θαη από ην γεγνλόο όηη ζε όιν ην 
δηάζηεκα πνπ ιεηηνύξγεζαλ ζηελ πόιε καο πξνζέιθπζαλ ζηαζεξά ζεκαληηθό 
αξηζκό καζεηώλ. Γεδνκέλνπ  όηη ην αίηεκα ηνπ ζρνιείνπ είλαη πιήξσο 
ηεθκεξησκέλν θαη πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο καο θαη 
δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη άιιν Δζπεξηλό ΔΠΑ.Λ. ζηελ πεξηνρή εηζεγείηαη ζεηηθά 
επ’ απηνύ. 
   Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θιήζεθε ην Γεκνηηθό πκβνύιην όπσο 
απνθαζίζεη ζρεηηθά κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. εκεηώλεηαη όηη 
ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο κ. Κώνζηας πρότεινε την αναβολή τοσ θέματος δηόηη 
ζεσξεί όηη ην ελ ιόγσ ζέκα είλαη αξθεηά ζνβαξό θαη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε 
άκεζε ζύγθιηζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζην Γεκνηηθό Μέγαξν.  
   Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε , ηα 
ππ.αξηζκ. 17505/ΓΓ4/12-10-2018 ηεο Γεληθήο Γ/λζεο πνπδώλ ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ. ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ην ππ.αξηζκ. πξση. 161/30-4-2020 έγγξαθν ηνπ Γ/ληε ηνπ 
2νπ ΔΠΑΛ Διεπζίλαο, ην ππ.αξηζκ.πξση. 4095/4-5-2020 έγγξαθν ηνπ Γ/ληή ηεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Γ. Αηηηθήο, ηελ ππ.αξηζκ. 1/2020 απόθαζε ηεο ΓΔΠ θαη 
ζύκθσλα κε ηηο ςήθνπο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ θ.θ. δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 
όπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα ειεθηξνληθά κελύκαηα πνπ απέζηεηιαλ θαηά ην 
δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο  « διά περιφοράς» ζπλεδξίαζεο  
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            ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ καηά πλειουηθία   
 

Με δέκα οκηώ (18) υήθοσς σπέρ, ένανηι μίας (1) καηά ( κεηνςήθηζε ν θ. Κώλζηαο 

ζύκθσλα κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ όπσο έρεη θαηαγξαθεί ζην ειεθηξνληθό κήλπκα ) 

 

 Γνωμοδοηεί θεηικά επί  ησλ πξνηάζεσλ ηεο Γηεύζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γπη. Αηηηθήο γηα  ηε μεηαηροπή 2οσ ΔΠΑ.Λ. Δλεσζίνας ζε Δζπερινό ΔΠΑ.Λ., 

ζύκθσλα κε όζα αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε.  

 
       

       Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 108/20.  
 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ         ΣΑ  ΜΔΛΖ 
                  ΣΔΛΛΑ ΚΑΒΟΤΡΑ            

        ΔΡΔΜΔΣΖ                  Α.ΑΝΘΖ - ΓΚΗΟΚΑ  
               Γ.ΚΟΤΡΟΤΝΖ 
 ΓΔΩΡΓΗΟ Α.ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ                                        Λ.ΠΑΠΠΑ  
               AΘ.ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ 
               Π.ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΑΚΖ 
               Φ-Π. ΣΑΣΑΚΖ  
                                                                                   Ν.ΒΗΛΛΗΩΣΖ 
               Μ.ΜΠΑΡΓΖ 
               Γ.ΛΗΑΚΟ 
               ΥΑΡ.ΔΜΔΡΣΕΗΓΖ 
               Μ.ΜΗΥΑ 
               Γ.ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΑΡΟ 
               ΑΘ.ΚΡΗΔΚΟΤΚΖ 

               Γ.ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ 

               Κ.ΠΑΡΑΓΔΗΖ   

                                            Κ.ΚΩΝΣΑ   

                                                                     ΝΗΚ.ΣΗΣΟ 
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