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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 7.4.2021 ηαθηηθήο
Ππλεδξίαζεο Λν. 4/2021 ηνπ Γ.Π. ηνπ
Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο, ζηελ
νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε ίδξπζεο Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ
(Θ.Γ.Α.Π.) ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 38 θαζψο θαη
ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο
7.4.2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 6612/2-42021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 5/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).

O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ
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ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ ΟΙΟΗ
παξφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο

ΟΤΓΔΗ
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Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

 Ζ θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη ν θ. Π.Θνζθνιέηνο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη παξνπζία ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ζην 4ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.
4ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην 4ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο
θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 5833/22-3-2021 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ
Αληηδεκάξρνπ Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο ηνπ Γήκνπ, αλέθεξε πξνο ην Πψκα,
κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
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ΘΔΚΑ: Έγθξηζε ίδξπζεο Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ
(Θ.Γ.Α.Π.)
ΥΔΣ.:
Δγθχθιηνο
π.
Δξγαζίαο
θαη
Θνηλσληθψλ
πνζέζεσλ
Γ11/39766/1927/10.09.2019, απνθάζεηο πνπξγψλ γείαο θαη Ξξφλνηαο: ππ’ αξηζ.
Ξ1β/Γ.Ξ. νηθ. 14951/9-10-2001 «Ξξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Θέληξσλ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ/ΘΓΑΞ (ΦΔΘ 1397/Β/22-10-2001), ππ’ αξηζ.
Ξ1β/Γ.Ξ.νηθ.109707 (ΦΔΘ 1849/Β/12-09-2009), Γ27/νηθ.9734/408 (ΦΔΘ 921/Β/16-42013) θαη Γ22/νηθ.40324/1605 (ΦΔΘ 2991/Β/19-09-2016)
Θχξηε Ξξφεδξε,
Ξαξαθαινχκε ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. λα εηζαγάγεηε ην αλσηέξσ
ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Ππγθεθξηκέλα:
Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο θαη ηεο πξνζθνξάο δπλαηνηήησλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ζηνπο
καζεηέο ηεο πφιεο καο , ζρεδηάδεη ηελ ίδξπζε “Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο
Ξαηδηψλ” (Θ.Γ.Α.Ξ).
Ρα Θ.Γ.Α.Ξ. είλαη δνκέο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ζηα παηδηά, κε πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο θαη γεληθά
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ιεηηνπξγνχλ εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ θαη θηινμελνχλ
παηδηά απφ ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (5 εηψλ) έσο 12
ρξφλσλ. Ν ζεζκφο ησλ Θ.Γ.Α.Ξ. πξνζθέξεη επίζεο ζηνπο γνλείο ηνλ απαξαίηεην
ρξφλν λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο θαη
επαγγεικαηηθήο δσήο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΘΓΑΞ ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο
δξάζεο "Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο" ηνπ ΔΠΞΑ 2014 –
2020, κέζσ voucher.
Ρα Θ.Γ.Α.Ξ. είλαη ρψξνη φπνπ ηα παηδηά ζπλαληηνχληαη θαη επηθνηλσλνχλ κε θίινπο,
κέζα απφ ηελ θνηλή εκπεηξία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ παηρληδηνχ. Αμηνπνηνχλ
δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κέζα ζε θιίκα ειεπζεξίαο θαη αζθάιεηαο,
ρσξίο αληαγσληζκνχο θαη ζθνπηκφηεηεο. Ιεηηνπξγνχλ εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ
θαη απαζρνινχλ παηδηά ειηθίαο 5 έσο 12 ρξνλψλ.
Κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Θ.Γ.Α.Ξ. πξνσζείηαη επίζεο ε απαζρφιεζε ή/θαη ε επαλέληαμε
αλέξγσλ, θπξίσο γπλαηθψλ, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ δξάζε απηή απνηειεί έλα κέηξν
πξνψζεζεο ηεο πνιηηηθήο ίζσλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη άζθεζεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο.
Πηνλ Γήκν καο δελ ππάξρεη νηαδήπνηε δνκή Θ.Γ.Α.Ξ. γηα ηνπο καζεηέο ηεο πφιεο
ελψ νη αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζηνλ ηνκέα απηφλ είλαη δεδνκέλεο.
Ζ δεκηνπξγία ελφο Θ.Γ.Α.Ξ. ζα έδηλε πνιιέο δηεμφδνπο θαη επηινγέο δεκηνπξγηθήο
απαζρφιεζεο ζηα παηδηά ηνπ Γήκνπ καο θαη ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ηνπο γνλείο
ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ. Γηα ηνπο
ιφγνπο απηνχο είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελφο Θ.Γ.Α.Ξ.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξνπ 59, ηνπ Λ. 4554 (ΦΔΘ Α 130/18-0702018) δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα ζηνπο Ν.Ρ.Α. θαη ζηα Λνκηθά ηνπο Ξξφζσπα λα ηδξχνπλ θαη λα
ιεηηνπξγνχλ Θ.Γ.Α.Ξ. Γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρνξεγείηαη άδεηα απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο.
Ζ αδεηνδφηεζε ηεο ίδξπζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Θ.Γ.Α.Ξ. πξνυπνζέηεη ηε
ζηέγαζε ηεο δνκήο ζε ρψξνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ .Α. Ξ1β/Γ.Ξ. νηθ. 14951/9-10-2001 (ΦΔΘ 1397/Β/22-10-2001),
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Νη πξνδηαγξαθέο απηέο είλαη:
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1) Ρν θηίξην ηνπ Θέληξνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ
Νηθνδνκηθνχ Θψδηθα, ηνπ Θηηξηνινγηθνχ Θαλνληζκνχ - Θαηεγνξία Σξήζεο γείαο θαη
Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο, θαζψο θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Θαλνληζκνχ
Ξπξνπξνζηαζίαο.
(2) Ρα Θ.Γ.Α.Ξ. ησλ Γήκσλ θαη ησλ Λ.Ξ. ηνπο, κπνξνχλ λα ζηεγάδνληαη ζηηο
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ Γεκνζίσλ Πρνιείσλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ εθηφο
δηδαθηηθνχ σξαξίνπ.
(3) Νη ρψξνη πνπ νθείιεη λα δηαζέηεη, θαη΄ ειάρηζηνλ, ην Θέληξν είλαη:
(i) Κηα αίζνπζα απαζρφιεζεο επηθάλεηαο 30 η.κ. γηα 15 παηδηά. Δάλ ην Θέληξν
δηαζέηεη αίζνπζα κνπζηθνθηλεηηθήο αγσγήο θαη ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, ε απαηηνχκελε
επηθάλεηα γηα ηαπηφρξνλε απαζρφιεζε 15 παηδηψλ είλαη 40 η.κ.
(ii) Κηα αίζνπζα θαηαζθεπψλ επηθάλεηαο 30 η.κ., κε ληπηήξεο, γηα 15 παηδηά.
(iii) Γξαθείν εθπαηδεπηψλ επηθάλεηαο 15 η.κ.
(iv) Απνζήθε.
(v) Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ W.C.
(4) Νη ρψξνη παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειν θπζηθφ
θσηηζκφ απαγνξεπκέλνπ ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ αεξηζκνχ δηακέζνπ θσηαγσγψλ.
(5) Πηνπο ρψξνπο ηνπ Θέληξνπ πξέπεη:
(i) Λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο πξφζβαζε θαη παξακνλή ησλ παηδηψλ. Ηδηαίηεξε
πξνζνρή λα δνζεί ζην είδνο θαη χςνο θηγθιηδσκάησλ, ηα αλνίγκαηα ησλ παξαζχξσλ,
ηηο ηδακαξίεο (ηα ηδάκηα ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιείαο ή νπιηζκέλα ή επελδπκέλα κε
εηδηθή κεκβξάλε), ηα θιηκαθνζηάζηα, ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε (ζέζε θαη είδνο
ξεπκαηνδνηψλ, πίλαθαο αζθαιείαο θ.ι.π.).
(ii) Πηνπο ρψξνπο πγηεηλήο νη ηνίρνη λα επελδχνληαη απφ ην δάπεδν κέρξη χςνο 1.60
κ. ηνπιάρηζηνλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο.
(iii) Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζηα ηειεηψκαηα λα είλαη
κε ηνμηθά.
Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηα ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά :
(1) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην Θ.Γ.Α.Ξ.
ιεηηνπξγεί εληφο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ) ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Λ.Ξ.
θαη πνπ αλαγξάθεη ηελ επσλπκία, ην είδνο, ηελ έδξα, ηνλ κέγηζην αξηζκφ
θηινμελνχκελσλ παηδηψλ πνπ ζα εμππεξεηνχληαη θαη ηα ηκήκαηα πνπ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ εληφο ηνπ Θ.Γ.Α.Ξ.. Δπηπιένλ δειψλεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ε επάξθεηα
χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο.
(2) Ππζηαηηθή πξάμε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ην Θ.Γ.Α.Ξ.
ιεηηνπξγεί εληφο ηεο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ θαη ηνλ νξγαληζκφ ηεο εζσηεξηθήο
ππεξεζίαο απηνχ.
(3) Φάθεινο κε ηα έγγξαθα λνκηκφηεηαο ηνπ θηηξίνπ.
(4) Ρερληθή έθζεζε κεραληθνχ ζε δχν αληίγξαθα, πνπ εθηφο ησλ άιισλ λα
πεξηιακβάλεη:
(i) ηελ πεξηγξαθή ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ,
(ii) ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο θαη ην ζηάδην πξνφδνπ εθαξκνγήο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ,
(iii) ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επάξθεηα χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, ηειεθσληθήο
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο,
(iv) πίλαθα ηειεησκάησλ ρψξσλ θαη πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ
γεληθφηεξα,
(v) ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ηα ηκήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ.
(vi) Απφθαζε παξαρψξεζεο ή παξαρσξεηήξην ηνπ ρψξνπ πνπ ζηεγάδεηαη ή ζα
ζηεγαζζεί ην Θ.Γ.Α.Ξ. ή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην
θηίξην είλαη κηζζσκέλν.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν Γήκνο καο, θξίλνληαο ηδηαίηεξα σθέιηκε γηα ηνπο καζεηέο θαη
ηνπο γνλείο ηνπο ηελ ίδξπζε “Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ”
(Θ.Γ.Α.Ξ.), ειιείςεη άιισλ πξφζθνξσλ ρψξσλ, πξέπεη λα πξνβεί ζηε δηαδηθαζία
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παξαρψξεζεο ρψξσλ θαη αηζνπζψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ φπνπ
ζηεγάδνληαη ην 1ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ (Ππαζάξε), νδφο
Δπηαιφθνπ 10, ην 2ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ, νδφο Δθέζνπ θαη
Λ. Ρξππηά 1, θαη ην 1ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ, νδφο Γξεγνξίνπ Δ
1, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο Θ.Γ.Α.Ξ.
Θαηόπηλ απηώλ, θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην, κεηά από δηαινγηθή
ζπδήηεζε θαη αθνύ ιάβεη ππόςε:

Ρελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ΘΓΑΞ ζηνλ Γήκν καο.

Ρν άξζξν 185 ηνπ Λ. 3463/2006.

Ρελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Λ. 3852/2010.

Ρηο απνθάζεηο πνπξγψλ γείαο θαη Ξξφλνηαο, ππ’ αξηζ. Ξ1β/Γ.Ξ. νηθ.
14951/9-10-2001 απφθαζε «Ξξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Θέληξσλ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ/ΘΓΑΞ (ΦΔΘ 1397/Β/22-10-2001) θαη ηηο ππ’
αξηζ. Ξ1β/Γ.Ξ.νηθ.109707 (ΦΔΘ 1849/Β/12-09-2009), Γ27/νηθ.9734/408 (ΦΔΘ
921/Β/16-4-2013) θαη Γ22/νηθ.40324/1605 (ΦΔΘ 2991/Β/19-09-2016) απνθάζεηο, κε
ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ε αλσηέξσ.

ηελ
εγθχθιην
π.
Δξγαζίαο
θαη
Θνηλσληθψλ
πνζέζεσλ
Γ11/39766/1927/10.09.2019.
ΛΑ ΙΑΒΔΗ ΥΔΣΗΘΖ ΑΠΟΦΑΖ ΘΑΗ ΛΑ:
Α. Δγθξίλεη ηελ ίδξπζε “Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ”
(Θ.Γ.Α.Π.) ζηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο. Β. Δθδεισζεί
ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαηάζεζε αηηήκαηνο από θάζε
ελδηαθεξόκελν πξνο ηνλ Γήκν καο γηα ηελ δεκηνπξγία Θ.Γ.Α.Ξ. Γ. Τπνβιεζεί
ζρεηηθό αίηεκα από ηνλ Γήκν πξνο ηελ αξκόδηα 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή
Α΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ παξαρώξεζε ρώξσλ θαη αηζνπζώλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ φπνπ ζηεγάδνληαη ην 1ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ
Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ (Ππαζάξε), νδφο Δπηαιφθνπ 10, ην 2ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ
ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ, νδφο Δθέζνπ θαη Λ. Ρξππηά 1, θαη ην 1ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ
ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ, νδφο Γξεγνξίνπ Δ 1, ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο θαη
ιεηηνπξγίαο Θ.Γ.Α.Ξ.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


O επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ» θ. Ξ.Γξεηδειηάο
πξφηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ηεο εηζήγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ
ίδξπζε, επηπιένλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ ΘΓΑΞ, θαη Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ γηα παηδηά κΔΑ, θαζψο επίζεο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη
δηαρείξηζε ακθνηέξσλ απφ ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ, ζε
πεξίπησζε δε πνπ απηφ δελ θαηαζηεί εθηθηφ, ην ζέκα λα επαλέιζεη ζην Γεκ.
Ππκβνχιην γηα ηε ιήςε λέαο ζρεηηθήο απφθαζεο, πξφηαζε πνπ έγηλε
απνδεθηή απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνκ.
Ξξνζψπνπ.



O επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ.
Λ.Πεξεηάθεο αληηπξφηεηλε ηελ ίδξπζε ζην Γήκν ΘΓΑΞ θαη Θέληξνπ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ γηα παηδηά κΔΑ, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ
δσξεάλ, ζε θαηάιιειν ρψξν, εληφο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε κφληκεο θαη
ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο.
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Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ηηο δχν θαηαηεζείζεο
πξνηάζεηο, ήηνη απηήλ ηεο Γηνίθεζεο, φπσο ζπκπιεξψζεθε-ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ
επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ», θαη απηήλ ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ Λ.Φ.-Λ.Σ.» ζε ηαπηφρξνλε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ
Πψκαηνο.


πέξ ηεο πξφηαζεο ηεο Γηνίθεζεο, φπσο ζπκπιεξψζεθε-ηξνπνπνηήζεθε,



πέξ ηεο πξφηαζεο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΙΑΪΘΖ ΠΠΞΔΗΟΩΠΖ Λ.Φ.Λ.Σ.» δήισζαλ φηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Βαζηιφπνπινο
Αξηζηείδεο, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, Θαιακπφθεο
Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο,
Ρνκπνχινγινπ
Θσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο, Πεξεηάθεο
Ληθφιανο, Γθνχκα Γαλάε-Δχα, Εαραξηάδεο Ησάλλεο θαη Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο (ζχλνιν 12).

ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο, Ράθαο Ζιίαο,
Γξακκέλνο Πππξίδσλ, Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο, Ξαπαθψζηα Αλζή, Θνζθνιέηνο
Πσηήξηνο, Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο, Θαξαβίαο Γεψξγηνο,
Θνπηζάθεο Κηραήι, Θνπεινχζνο Σξήζηνο, Γξεηδειηάο Ξαληειήο, Γξεηδειηάο
Σξήζηνο, Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, Ιαδαξίδεο Ξέηξνο, Θσλζηαληηλίδεο
Αλαζηάζηνο, Ξαπαινπθά Δπηπρία, Ιέθθαο Αζαλάζηνο, Αιεθξαγθή Πνθία θαη
Γνχιαο Αιέμαλδξνο (ζχλνιν 20).

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :








Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)
Ρελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ΘΓΑΞ ζηνλ Γήκν.
Ρν άξζξν 185 ηνπ Λ. 3463/2006.
Ρελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Λ. 3852/2010.
Ρηο απνθάζεηο πνπξγψλ γείαο θαη Ξξφλνηαο, ππ’ αξηζ. Ξ1β/Γ.Ξ. νηθ.
14951/9-10-2001 απφθαζε «Ξξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Θέληξσλ
Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Ξαηδηψλ/ΘΓΑΞ (ΦΔΘ 1397/Β/22-10-2001) θαη ηηο
ππ’ αξηζ. Ξ1β/Γ.Ξ.νηθ.109707 (ΦΔΘ 1849/Β/12-09-2009), Γ27/νηθ.9734/408
(ΦΔΘ 921/Β/16-4-2013) θαη Γ22/νηθ.40324/1605 (ΦΔΘ 2991/Β/19-09-2016)
απνθάζεηο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ε αλσηέξσ.
Ρελ
εγθχθιην
π.
Δξγαζίαο
θαη
Θνηλσληθψλ
πνζέζεσλ
Γ11/39766/1927/10.09.2019.

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
[20 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΟΗΘΖΖ (σο ηξνπνπνηήζεθε)-12 ΤΠΔΡ ΠΡΟΣΑΖ Ι..]

Α. Δγθξίλεη ηελ ίδξπζε “Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ”
(Θ.Γ.Α.Π.) θαη “Θέληξνπ Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο Παηδηώλ” γηα παηδηά
κΔΑ ζηνλ Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λέαο Σαιθεδφλαο, Β. Δγθξίλεη ηε ιεηηνπξγία
θαη δηαρείξηζε ησλ δχν αλσηέξσ ΘΓΑΞ απφ ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ. Γ.
Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή ζρεηηθνύ αηηήκαηνο από ηνλ Γήκν πξνο ηελ αξκόδηα
1ε ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ παξαρώξεζε ρώξσλ θαη
αηζνπζώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ φπνπ ζηεγάδνληαη ην 1ν
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ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ Λ. ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ (Ππαζάξε), νδφο Δπηαιφθνπ 10, ην 2ν
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ, νδφο Δθέζνπ θαη Λ. Ρξππηά 1, θαη ην 1ν
ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ, νδφο Γξεγνξίνπ Δ 1, ψζηε λα γίλεη
δπλαηή ε έθδνζε άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο Θ.Γ.Α.Ξ.


Πε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί εθηθηή ε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ΘΓΑΞ
απφ ηελ Θνηλσθειή Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ, ην ζέκα ζα επαλέιζεη ζην Γεκ.
Ππκβνχιην γηα ηε ιήςε λέαο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 27/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ
Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ
Γξαθείν ΓΔΞ
1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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