
             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 20310/19.06.2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης 

                του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  168/2019                                                                                  ΘΕΜΑ 

Έγκριση διενέργειας για τη μίσθωση οικήματος 

προς χρήση του για τη στέγαση του 26ου 

Νηπιαγωγείου Ιλίου 

 

Σήμερα την 18η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20200/18.06.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. 

Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  18.06.2019. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ – ΝΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, 

ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του 3ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010 και όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, που αφορά την «Έγκριση 

διενέργειας για τη μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του 26ου 

Νηπιαγωγείου Ιλίου», το θέμα θεωρείται επείγον διότι ο Δήμος Ιλίου εντάχθηκε στη 

δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και διαπιστώθηκε ότι  μετά την λήξη των 

εγγραφών των νηπίων (ο αριθμός των οποίων δε μπορούσε να προβλεφθεί), το εν 

λόγω κτίριο δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 

κατά συνέπεια αφορά έκτακτη και απρόβλεπτη ανάγκη και κρίνεται απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί άμεσα.  

                 ******************* 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση 

διενέργειας για τη μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του 26ου 

Νηπιαγωγείου Ιλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 19816/13.06.2019 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

  «Λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αριθ. πρωτ. 10495/2019,  έγγραφο της Περιφερειακής 

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Γ΄ Αθήνας, και  το υπ. αριθ. πρωτ. 19715/13.06.2019 

έγγραφο της Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σας παρακαλούμε όπως 

εγκρίνεται τη διενέργεια για τη μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του 26ου Νηπιαγωγείου  

Ιλίου που θα γίνει με δημοπρασία, διότι οι ανάγκες λόγω της δίχρονης  Προσχολικής αγωγής 

έχουν μεγαλώσει, ο αριθμός των νηπίων είναι υπεράριθμος και δεν επαρκεί ο συγκεκριμένος 

χώρος να καλύψει τις ανάγκες φιλοξενίας τους τη νέα σχολική χρονιά.  

             Όταν οι έγγραφες έγιναν τον Μάιο δε μπορούσε να προβλεφθεί από τη σχολική 

Επιτροπή ο μεγάλος αριθμός των αιτήσεων. Το νέο κτήριο θα αποσυμφορήσει το 3ο 

Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται με το 5ο Δημοτικό Ιλίου καθώς πάνω από 10 μαθητές θα 

μετακινηθούν από το 3ο  Νηπιαγωγείο στο 26ο Νηπιαγωγείο.» 

 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

             ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση,  
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                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 

του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 

Β. Εγκρίνει τη διενέργεια για τη μίσθωση οικήματος προς χρήση για τη στέγαση του 26ου 

Νηπιαγωγείου Ιλίου που θα γίνει με δημοπρασία, τους όρους της οποίας θα καταρτίσει η 

Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, διότι οι 

ανάγκες λόγω της δίχρονης  υποχρεωτικής Προσχολικής αγωγής έχουν μεγαλώσει, ο αριθμός 

των νηπίων είναι υπεράριθμος και δεν επαρκεί ο συγκεκριμένος χώρος να καλύψει τις 

ανάγκες φιλοξενίας τους τη νέα σχολική χρονιά. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

            

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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