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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 19οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 19/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: Έγκριζη ίδρσζης και λειηοσργίας Κένηροσ Γημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών 
(Κ.Γ.Α.Π.) ζηη ΓΔ Μεθάνων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων και παρατώρηζη τώρων 
και αιθοσζών, ζηις εγκαηαζηάζεις ηοσ ζτολικού κηιρίοσ ποσ ζηεγάζεηαι ηο Νηπιαγωγείο 
ζηη Λοσηρόπολη Μεθάνων» 
 

ήκεξα ηελ 2ε Ηνπιίνπ  2020 εκέξα Πέκπηε θαη ζηηο 18:00 ζπλήιζε ζε έθηαθηε 
ζπλεδξίαζε, δηα δώζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηα  άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο ππ αξηζ. 18318/13-3-20 
& 40/20930/31-3-20 εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ,θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.2752/1-7-20 
έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη 
ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ19, ήηνη: 

 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.))νύρια ηπιηαλή,  
8.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,9.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 10.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 11.) 
Κεξακίδαο Γεώξγηνο  ,12.) Θενδσξνπνύινπ νθία,13.) Καξλέδεο ππξίδσλ ,14.) 
Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,15.)  νύριαο σηήξηνο,16.) Μέιινο Ησάλλεο , 17.) ακπάλεο 
Γεκήηξηνο,18) Αζαλαζίνπ άββαο,19.) Αλδξένπ Υξπζνύια, 
 
 

 
Απόνηες: 
1.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο.,2.) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
1.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο, 2.) Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπόιεσο 
Απόνηες 
 
1.)  Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 2.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3.)Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο, Κ.Γαιαηά),5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο ,7.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 
8.)Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο 
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Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Αριθμός Θέμαηος: 1ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 110/2020 
 
ΘΔΜΑ: Έγκριζη ίδρσζης και λειηοσργίας Κένηροσ Γημιοσργικής Απαζτόληζης Παιδιών 
(Κ.Γ.Α.Π.) ζηη ΓΔ Μεθάνων ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων και παρατώρηζη τώρων 
και αιθοσζών, ζηις εγκαηαζηάζεις ηοσ ζτολικού κηιρίοσ ποσ ζηεγάζεηαι ηο Νηπιαγωγείο 
ζηη Λοσηρόπολη Μεθάνων» 
 

 
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηελ 
Πξόεδξν ηεο ΓΖΚΔΓΖΣ θ. Μέιινπ ε νπνία εηζεγείηαη ηα εμήο: 
 
«Κύριε Πρόεδρε,                       
Λακβάλνληαο ππόςε: 
1. Τν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010, 
2. Τν Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),   
 

 
Τν βαζηθό ζεζκηθό πιαίζην πνπ πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ησλ Κ.Δ.Α.Π. είλαη ε Υπνπξγηθή Απόθαζε (Υ.Α.) Π1β/ΓΠ/οικ. 14951/09-10-01 (ΦΔΚ 1397 
/Β΄/22-10-01) κε ηίηιν : «Πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Κέληξσλ Δεκηνπξγηθήο 
Απαζρόιεζεο Παηδηώλ (Κ.Δ.Α.Π.) από Δεκνηηθέο Επηρεηξήζεηο ηνπ άξζξνπ 277 θαη επόκελα 
ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Δ.Κ.Κ.), Δηαδεκνηηθέο Ελώζεηο Δεκνηηθώλ 
Επηρεηξήζεσλ θαη θνξείο ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα». 
Η βαζηθή απηή, Υπνπξγηθή Απόθαζε έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε: 

 ηελ Υ.Α. Π1β/Γ.Π. οικ. 109707/2009 (ΦΔΚ 1849 Β΄/03-09-2009), όπνπ ηξνπνπνηείηαη 

ην ειηθηαθό εύξνο ησλ εμππεξεηνύκελσλ παηδηώλ από 6-12 ζε 5-12 εηώλ θαη 

ζεζπίδεηαη ε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ Κ.Δ.Α.Π. ζε βάξδηεο, 

 ηνλ Ν. 4018/2011 (ΦΔΚ 215/Α΄/2011), άρθρο 9, όπνπ νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηεο 

αλσηέξσ Υ.Α. ηνπ 2001, εθαξκόδνληαη θαη ζηα Κ.Δ.Α.Π. ησλ Δήκσλ θαη ησλ Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ απηώλ, 

 ηελ Υ.Α. Γ22/οικ.40324/1605 (ΦΔΚ 2991/Β΄/19-09-2016), κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη   

ε ιεηηνπξγία Κ.Δ.Α.Π. ζε ζρνιηθά θηίξηα.  

 
Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κ.Δ.Α.Π. ζηε Λνπηξόπνιε ησλ Μεζάλσλ ζα απνηειέζεη κηα εμαηξεηηθά 
δεκηνπξγηθή δηέμνδν γηα ηα παηδηά ειηθίαο 5-12 εηώλ. 

Η ζηέγαζή ηνπ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο δεκνζίνπ ζρνιείνπ, κε ιεηηνπξγία ζε ρξόλνπο εθηόο 
δηδαθηηθνύ σξαξίνπ, αθελόο κελ δελ ζα δεκηνπξγήζεη θαλέλα νπζηαζηηθό πξόβιεκα ζηε 
ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη αθεηέξνπ ζα δηεπθνιύλεη ζεκαληηθά ηελ επίζπεπζε ησλ 
δηαδηθαζηώλ αδεηνδόηεζεο. Πεξίπνπ ην 35% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ Κ.Δ.Α.Π. ησλ Δήκσλ 
ζηεγάδνληαη ζε ζρνιηθά θηίξηα. Πξόθεηηαη θπξίσο γηα ηα Κ.Δ.Α.Π. πνπ ηδξύζεθαλ από ην 2015 
κέρξη ζήκεξα. 

Η επηινγή ηνπ Νεπηαγσγείνπ έγηλε επεηδή νη ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο πνπ απαηηνύληαη 
θαιύπηνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό από ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθό θηίξην. Παξάιιεια ππάξρεη 
ήδε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ απαηηείηαη θαη έρεη εμαηξεηηθό πξναύιην ρώξν, θάηη πνπ δίλεη 
δπλαηόηεηα κεγάινπ εύξνπο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά. 
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Δπζηπρώο ζηε Λνπηξόπνιε ησλ Μεζάλσλ δελ ππάξρεη θάπνην άιιν δηαζέζηκν Δεκνηηθό 
Κηίξην θαη ε πηζαλόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο κέξνπο ηνπ Κηηξίνπ ηνπ Δεκαξρείνπ, ζπλεπάγεηαη 
πιεζώξα δηαδηθαζηηθώλ πξνβιεκάησλ, ράζηκν ρξόλνπ γηα ηα παηδηά, ζεκαληηθό νηθνλνκηθό 
θόζηνο γηα ην Δήκν ελώ ηαπηόρξνλα θξίλεηαη επηζθαιέο γηα ηα παηδηά εμαηηίαο ηεο κε ύπαξμεο 
δηαζέζηκνπ ρώξνπ ζε ηζόγεην. 
 

 
 

ΔΗΖΓΟΤΜΔΘΑ 
 

ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κ.Δ.Α.Π. ζηε Λνπηξόπνιε ησλ Μεζάλσλ, κε επζύλε ηεο 
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., κε παξαρώξεζε ρώξσλ θαη αηζνπζώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ 
πνπ ζηεγάδεηαη ην Νεπηαγσγείν ζηε Λνπηξόπνιε  ησλ Μεζάλσλ.  

Σηε ζπλέρεηα ζαο παξαζέησ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Δ.Σ. ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ., ηεο Σρνιηθήο 
Επηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Δήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ (ΝΠΔΔ), ηεο Δεκνηηθήο 
Επηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαη ηνπ Τνπηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 
Λνπηξνπόιεσο Μεζάλσλ. 

ηελ ζπλέρεηα ηνλ ιόγν πήξε ν θ. Κ.Καξαγηάλλεο ν νπνίνο δήισζε όηη ζπκθσλεί κε ηελ 
ίδξπζε ΚΓΑΠ ζηελ ΓΔ Μεζάλσλ, εθθξάδνληαο όκσο ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ αλεζπρία 
ηνπ ηόζν γηα ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο, όζν θαη γηα ηελ ύπαξμε δύν ρξήζεσλ (Νεπηαγσγείν-
ΚΓΑΠ)  ζην ίδην θηίξην. Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη λα κελ δνζνύλ ρξήκαηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
αμία ηνπνζέηεζεο (voucher). 

 
ηε ζπλέρεηα, ν Πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

 Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

  

                                        Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η 

Καηά πιεηνςεθία εγθξίλεη ηελ  ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο 
Παηδηώλ (Κ.Γ.Α.Π.) ζηε ΓΔ Μεζάλσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θαη παξαρώξεζε 
ρώξσλ θαη αηζνπζώλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιηθνύ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην 
Νεπηαγσγείν ζηε Λνπηξόπνιε Μεζάλσλ», ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Μέιινπ. 
 
Μεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Κ.Καξαγηάλλε, Γ.Καξαγηάλλε, Υξ.Αλδξένπ , Κ.Παηνπιηά, Γ.ακπάλε, 
Β.Παληειή, Η.Μέιινπ θαη .Αζαλαζίνπ, νη νπνίνη ζπκθσλνύλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
Κ.Γ.Α.Π. ζηε Λνπηξόπνιε ησλ Μεζάλσλ, κε ηηο επηθπιάμεηο πνπ εμέθξαζε ν θ. Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ. 
 
Σελ εηζήγεζε ηεο θ. Μέιινπ ππεξςήθηζε θαη ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο Λνπηξνπόιεσο θ. 
Λαδάξνπ Κσλ/λνο. 
 

                               Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 110/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
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                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                                ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


