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Στη  Δολίχη,  σήμερα  την  27η  Ιανουαρίου  2016,  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 12:00  μ.,  το  Τοπικό
Συμβούλιο της Δολίχης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο χώρο του Αγροτικού Ιατρείου, έπειτα
από την υπ’ αριθμ. 1293/22.1.2016 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου (ν. 3852/2010, αρ. 88, παρ
2) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Χρήση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου Δολίχης από την ιδιώτη Αβρανά Αγλαΐα,
η  οποία  δραστηριοποιείται  στην  παροχή  φροντιστηριακής  εκπαίδευσης  για  την
εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Ο Πρόεδρος  Τοπικού Συμβουλίου εισηγούμενος  το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως σχετικά με τη
χρήση της  αίθουσας  του  δημοτικού  σχολείου  Δολίχης  από την  ιδιώτη  Αβρανά  Αγλαΐα,  η  οποία
δραστηριοποιείται στην παροχή φροντιστηριακής εκπαίδευσης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών,
ανέφερε τα εξής:

Η εν  λόγω ιδιώτης  χρησιμοποιεί  τη  μία  αίθουσα  (από τις  δύο)  του  Δημοτικού  Σχολείου  για  τις
ανάγκες του φροντιστηρίου της, ήδη από το 2012, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τους όρους οι
οποίοι, πιθανώς, διατυπώθηκαν σε προφορικό επίπεδο στην περίοδο της προηγούμενης δημοτικής
αρχής.

Η Νηπιαγωγός, κ. Αικατερίνη Τσακίρη, του Νηπιαγωγείου της Δολίχης, το οποίο αποτελεί ξεχωριστό
οίκημα στον ίδιο προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου, προέβη σε καταγγελία την 16.11.2015 (αρ.
πρωτ. 26) προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και τη Σχολική Επιτροπή του
Δήμου Ελασσόνας, καταγγέλλοντας το προφορικό αίτημα της κ.  Αβρανά για την πρόσβαση στις
τουαλέτες WC του χώρου του νηπιαγωγείου, την οποία η νηπιαγωγός αρνήθηκε, καθώς και για το
σύστημα θέρμανσης το οποίο είναι κοινό στα δύο κτήρια (δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο) και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κ. Αβρανά για τη θέρμανση της αίθουσας. 

Στην αναφορά της η κ. Αικατερίνη Τσακίρη αναφέρει και άλλα θέματα σχετικά με την ασφάλεια του
νηπιαγωγείου όπως κατάχρηση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου (π.χ. φωτοτυπικού), ενώ
θα έπρεπε να γνωρίζει από την προκάτοχό της ότι πρόσβαση στο χώρο του νηπιαγωγείου έχει μόνο
η εκάστοτε νηπιαγωγός και η καθαρίστρια.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής διαβίβασε το υπ΄ αριθμ. 14/12-11-2015 έγγραφο
προς  την  Ενιαία  Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Ελασσόνας  και  με
κοινοποίηση  προς  τη  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Λάρισας  ανέφερε  προβλήματα
ασφάλειας και λειτουργικότητας στη Νηπιαγωγείο της Δολίχης. 

Λανθασμένα, όμως, ανέφερε ότι χρησιμοποιείται από την ιδιώτη και η αίθουσα του νηπιαγωγείου και
μάλιστα με αμοιβή, καθώς επίσης ότι η συγκεκριμένη ιδιώτης προβαίνει αυθαίρετα και σε χρήση της
κεντρικής  θέρμανσης,  καθώς και  του  φωτοτυπικού μηχανήματος.  Εάν,  πράγματι,  συνέβαινε  κάτι
τέτοιο, όμως, την ευθύνη την έχουν αποκλειστικά οι έχοντες τα κλειδιά του κτηρίου του νηπιαγωγείου
που δεν είναι άλλοι από την ίδια τη νηπιαγωγό και την καθαρίστρια.

Συνέπεια, βεβαίως, των ανωτέρω ήταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας να ζητά
την επιβεβαίωση των εν λόγω καταγγελιών ως προς τη χρήση του νηπιαγωγείου, του φωτοτυπικού
μηχανήματος και το πετρέλαιο θέρμανσης από την επαγγελματία. 

Τοπικό Συμβούλιο Δολίχης Σελίδα 1



Η ακριβής κατάσταση, ωστόσο, αποτυπώνεται στην παρούσα εισήγηση και απομακρύνεται από το
περιεχόμενο των καταγγελιών. 

Σχετικά με τη χρήση της αίθουσας του δημοτικού σχολείου και με τη συνέχιση της χρήσης από την
ίδια ιδιώτη, προτείνω τα κάτωθι:

Δεδομένου ότι η κ. Αγλαΐα Αβρανά 

α) καταβάλλει την οφειλή κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος του Δημοτικού Σχολείου Δολίχης,
συμπεριλαμβανομένης  και  της  κατανάλωσης  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  τη  λειτουργία  του  λέβητα
πετρελαίου  για  τη  θέρμανση  του  Νηπιαγωγείου,  όπως  προκύπτει  από  την  επισυναπτόμενη
ειδοποίηση  του  λογαριασμού  της  ΔΕΗ  (7/2015-9/2015)  και  τις  αποδείξεις  πληρωμής  που  μας
προσκόμισε, 

β) δεν κάνει χρήση του λέβητα πετρελαίου για τη θέρμανση της αίθουσας, καθώς η δυνατότητα αυτή
δόθηκε μια (1) ημέρα μόνο τον Ιανουάριο του 2015 για τις ανάγκες διεξαγωγής των βουλευτικών
εκλογών του  εκλογικού  τμήματος  στην  ίδια  αίθουσα,  ενώ πλέον  έχει  ρυθμιστεί  η  αποκοπή του
κτηρίου του δημοτικού σχολείου από τη θέρμανση,

γ)  διδάσκει  σε  δεκαπέντε  (15)  παιδιά  της  Δολίχης,  τα  οποία  εξυπηρετούνται  από  αυτή  την
κατάσταση,

δ) η αίθουσα είναι κενή, ενώ διαθέτει ελάχιστα μόνο θρανία και καρέκλες, και δεν υπάρχει ο κίνδυνος
της ασφάλειας υλικών και

ε)  είναι  η  μόνη  ιδιώτης  φροντιστηριακής  εκπαίδευσης  αγγλικής  γλώσσας  που  ενδιαφέρθηκε  να
διδάξει  σε  παιδιά  της  Δολίχης  στην  αίθουσα  του  δημοτικού  σχολείου  και  δεν  τέθηκε  θέμα
ανταγωνισμού από άλλο ιδιώτη ίδιου ενδιαφέροντος για τη χρήση της αίθουσας του σχολείου,

προτείνω να συνεχιστεί η χρήση της αίθουσας από την κυρία Αγλαΐα Αβρανά, εφόσον το επιθυμεί
και  συνεχίζονται  να  πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  α,  β,  γ  και  δ  που  προανέφερα,  συνάπτοντας
έγγραφο συμφωνητικό με το δήμο και με την πρόβλεψη της περίπτωσης που προκύψουν και άλλοι
ενδιαφερόμενοι για τη χρήση της ίδιας αίθουσας να οριστούν οι συνέπειες που θα απορρέουν από
μια τέτοια πιθανή ζήτηση (π.χ. άμεση απομάκρυνσή της, δημοπράτηση του χώρου).

Το Τοπικό Συμβούλιο, αφού συζήτησε το θέμα της Ημερήσιας Διατάξεως, ομόφωνα εισηγείται στο
δημοτικό συμβούλιο Ελασσόνας τα κάτωθι:

1. Δεν τίθεται θέμα παραβίασης του χώρου του Νηπιαγωγείου, από άτομο το οποίο δεν έχει
εγκρίνει η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και η σχολική επιτροπή, καθώς κλειδιά έχει μόνο η
νηπιαγωγός και η καθαρίστρια. Το νηπιαγωγείο της Δολίχης στεγάζεται σε διαφορετικό κτήριο
από το δημοτικό σχολείο, στον ίδιο προαύλιο χώρο, και κανένα μέλος του παρόντος Τοπικού
Συμβουλίου δεν έχει κλειδιά από το νηπιαγωγείο. Το Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δολίχης
ανυπόστατα υποστήριξε προς την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δ. Ελασσόνας και τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ότι η αίθουσα του νηπιαγωγείου χρησιμοποιείται από
ιδιώτη και μάλιστα με αμοιβή, καθώς επίσης ότι η συγκεκριμένη ιδιώτης προβαίνει αυθαίρετα
σε χρήση της κεντρικής θέρμανσης και του φωτοτυπικού μηχανήματος του νηπιαγωγείου.
Εάν, πράγματι, συνέβαινε κάτι τέτοιο, την ευθύνη θα την είχαν αποκλειστικά οι έχοντες τα
κλειδιά του κτηρίου του νηπιαγωγείου που δεν είναι άλλοι από την ίδια τη νηπιαγωγό και την
καθαρίστρια.

2. Δεν τίθεται θέμα αυθαίρετης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης στο χώρο του δημοτικού
σχολείου,  καθώς  έχει  ρυθμιστεί  από  τεχνικό  ο  αποκλεισμός  των  χώρων  του  δημοτικού
σχολείου (η δυνατότητα αυτή δόθηκε αποκλειστικά και μόνο για την ημέρα διεξαγωγής της
εκλογικής διαδικασίας στη Δολίχη, στις βουλευτικές εκλογές τον Ιανουάριο 2015).
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3. Σχετικά με τη χρήση του δημοτικού σχολείου και  με  τη συνέχιση της χρήσης από την κ.
Αγλαΐα Αβρανά, η οποία 

1. καταβάλλει  την  οφειλή  κατανάλωσης  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  του  Δημοτικού
Σχολείου Δολίχης, συμπεριλαμβανομένης και της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
για τη λειτουργία του λέβητα πετρελαίου για τη θέρμανση του Νηπιαγωγείου, όπως
προκύπτει από την επισυναπτόμενη ειδοποίηση του λογαριασμού της ΔΕΗ (7/2015-
9/2015) και τις αποδείξεις πληρωμής που μας προσκόμισε, 

2. δεν κάνει  χρήση του λέβητα  πετρελαίου για  τη θέρμανση της αίθουσας,  καθώς η
δυνατότητα αυτή δόθηκε μια (1) ημέρα μόνο τον Ιανουάριο του 2015 για τις ανάγκες
διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών του εκλογικού τμήματος στην ίδια  αίθουσα,
ενώ πλέον έχει ρυθμιστεί  η αποκοπή του κτηρίου του δημοτικού σχολείου από τη
θέρμανση,

3. διδάσκει σε δεκαπέντε (15) παιδιά της Δολίχης, τα οποία εξυπηρετούνται από αυτή
την κατάσταση,

4. η  αίθουσα  είναι  κενή,  ενώ  διαθέτει  ελάχιστα  μόνο  θρανία  και  καρέκλες,  και  δεν
υπάρχει ο κίνδυνος για την ασφάλεια υλικών και

5. είναι  η  μόνη  ιδιώτης  φροντιστηριακής  εκπαίδευσης  αγγλικής  γλώσσας  που
ενδιαφέρθηκε να διδάξει σε παιδιά της Δολίχης στην αίθουσα του δημοτικού σχολείου
και δεν τέθηκε θέμα ανταγωνισμού από άλλο ιδιώτη ίδιου ενδιαφέροντος για τη χρήση
της αίθουσας του σχολείου,

το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί να συνεχιστεί η χρήση της αίθουσας από την κυρία Αγλαΐα Αβρανά
εφόσον το επιθυμεί και εφόσον συνεχίζονται να πληρούνται οι προαναφερθέντες προϋποθέσεις α, β,
γ, δ και ε, συνάπτοντας έγγραφο συμφωνητικό με το δήμο και με την πρόβλεψη της περίπτωσης
που προκύψουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τη χρήση της ίδιας αίθουσας να οριστούν οι συνέπειες
που θα απορρέουν από μια τέτοια πιθανή ζήτηση (π.χ άμεση απομάκρυνσή της, δημοπράτηση του
χώρου).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1.

Το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  τηρήθηκε  από  τον  Πρόεδρο,  αφού  διαβάστηκε,
υπογράφτηκε σε όλες τις σελίδες του από τα παρόντα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Τοπικού Συμβουλίου Δολίχης

Ευάγγελος Βασ. Τσακνάκης

Τα μέλη:
Τσακνάκης Φ. Βασίλειος

Τσακνάκης Αθ. Παναγιώτης
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