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                                                                                                                    Αλεξανδρούπολη   25/ 02/2015 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην Δηµοτικού Σχολείου Πόρου για τη 
στέγαση των δραστηριοτήτων του Λαογραφικού & Πολιτιστικού Συλλόγου  Πόρου  « Ο 
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ »   
 
 Κύριοι Σύµβουλοι, 
   Σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, µε απόφαση του δηµοτικού  συµβουλίου επιτρέπεται να 
παραχωρείται δωρεάν η  χρήση δηµοτικών ακινήτων στο Δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου,  για την αντιµετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια  
απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει. 
   Οµοίως µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση 
ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι 
κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συµφέροντα. 
   Σύµφωνα µε το Ν. 1894/90 (ΦΕΚ: 110Α/1990), άρθρο 5 παράγραφο 16, όπως συµπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2336/95, ΦΕΚ-189 Α'16 και την παρ 16 του άρθρου 
7 του Ν. 2307/95 «Όλα τα ακίνητα, τα οποία µεταβιβάζονται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
κατά τις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, βαρύνονται µε δουλειά υπέρ του Ελληνικού 
Δηµοσίου, η οποία συνιστάται στη χρησιµοποίηση τους µόνο για τη στέγαση σχολείων ή µονάδων 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή λαϊκής επιµόρφωσης, κατά τα οριζόµενα κάθε φορά µε αποφάσεις των 
οικείων νοµαρχών.  
    Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία τέτοιων σχολείων ή µονάδων στην περιοχή καθενός 
συγκεκριµένου ακινήτου, η χρήση του ορίζεται κάθε φορά µε εισήγηση του οικείου O.T.A. και απόφαση 
του οικείου νοµάρχη.  
    Όµως η παράγραφος 16 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 όρισε τα εξής: «Οι αρµοδιότητες του νοµάρχη 
που προβλέπονται παραγράφους 1 και 16 του άρθρου 5 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'), όπως το άρθρο 
αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 2009/1992 
(ΦΕΚ 18 Α'), ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή. 
Σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στοιχείο 24 ο καθορισµός κοινωφελούς χρήσης 
των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους είναι πλέον αρµοδιότητα των Δήµων. 
 
    Με βάση τις παραπάνω διατάξεις για την παραχώρηση της χρήσης σχολείων των οποίων έχει παύσει η 
λειτουργία, απαιτείται πλέον µόνο  Απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την παραχώρηση της χρήσης 
αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
 
    Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Πόρου « Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ » µε την αριθ. Πρωτ. 
65981? 22-10-2014 αίτησή του ζητά από το Δήµο τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην Δηµοτικού 
Σχολείου Πόρου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του  
  
    Η Δ/νση Α’θµιας Εκπ/σης ‘Έβρου µε το Αριθ. Πρωτ. 910/ 9-2-2015 έγγραφο της µας γνωστοποιεί 
ότι το Δηµοτικό Σχολείο Πόρου δε λειτουργεί, αφού έχει συγχωνευτεί µε το 1ο Δ.Σ. Φερών, σύµφωνα µε 
την αριθ. Δ4/217/23-4-1993 Υ. Α.  ( ΦΕΚ 352/ τ.Β΄/1993) 
  
     Η Δηµοτική Κοινότητα Φερών µε το Πρακτικό υπ΄αριθ. 2, της 18/2/2015, έλαβε την απόφαση Νο3 
και  προτείνει στη ΔΕΠ τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του πρώην Δηµοτικού Σχολείου Πόρου για τη 
στέγαση των δραστηριοτήτων του Λαογραφικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Πόρου  «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ 
ΑΚΡΙΤΑΣ» για δέκα (10) χρόνια.   
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   Η Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας µε την  απόφαση της  3 /20-02-2015 συναινεί στην δωρεάν 
παραχώρηση του Δηµοτικού Σχολείου Πόρου στον Λαογραφικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Πόρου 
« Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ », για δέκα χρόνια, για την ανάπτυξη και στέγαση των κοινωφελών 
δραστηριοτήτων του, όπως αυτές περιγράφονται στην αίτηση του και να µπορεί να ανακληθεί µε 
απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου οποτεδήποτε, µετά από πρόταση του Συµβουλίου της Δηµοτικής 
Κοινότητας Φερών, εφόσον εκλείψει οι λόγοι που υπαγόρευσαν την παραχώρηση ή θελήσει ο Δήµος ή η 
δηµοτική Κοινότητα να το αξιοποιήσει διαφορετικά και για οποιονδήποτε λόγο και φέρει το θέµα προς 
έγκριση στο Δηµοτικό Συµβούλιο. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η παραχώρηση αυτή, θα πραγµατοποιηθεί 
αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την απόφαση της  Δηµοτικής Κοινότητας Φερών, 
δηλαδή  ο Σύλλογος να αποδεχτεί και να υλοποιήσει την µελέτη και τον προϋπολογισµό της 
συντήρησης και επισκευής του διδακτηρίου, την οποία θα εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήµου. Επίσης η εφαρµογή και υλοποίηση της µελέτης, καθώς και η επίβλεψη των εργασιών 
θα γίνει υπό την εποπτεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήµου Αλεξανδρούπολης.      
  
 
 Παρακαλείται το σώµα όπως αποφασίσει σχετικά  
 
 
                                                 
                                                                      Ο   Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών   
                                                                  & Πρόεδρος της Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας 
  
                                                                                   
                                                                                Γερακόπουλος Χρήστος 


