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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 22/2022 έθηαθηεο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 146/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

« Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο κε ηελ επσλπκία
“Ζκεξεζία Θεξηλή Αζιεηηθή & Γεκηνπξγηθή
Απαζρφιεζε γηα παηδηά, ειηθίαο 6 – 12 εηψλ”
γηα ην έηνο 2022 θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ
πηζηψζεσλ».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε έθηαθηε Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6
ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο ΦηιαδέιθεηαοΛέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 14016/20/20-6-2022 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο
6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε,
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο έθηαθηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν
νκφθσλα ε Ν.Δ. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18
(«Θιεηζζέλεο Η») ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο :
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14171/21-6-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθήο
Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: {Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ επσλπκία «Ηκεξεζία Θεξηλή
Αζιεηηθή & Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε γηα παηδηά, ειηθίαο 6 – 12 εηψλ» γηα
ην 2022, ςήθηζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ}.
Πρεη: Ζ ππ΄αξηζκ.100/2022 Κειέηε.
Αμηφηηκε Θχξηε Ξξφεδξε,
Ιακβάλνληαο ππφςηλ ζαο ηηο δηαηάμεηο:
1. Ρεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2019 κε ην νπνίν απνλέκεηαη ζηελ
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ πηζηψζεσλ, πξηλ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, νπφηε θάηη ηέηνην απαηηείηαη.
2. Ρεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (Θ.Γ.Θ. N.3463/2006),πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο,
κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο,
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή θπζηθψλ
πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ.
3. Ρνπ Ν. 4782/2021(Φ.Δ.Θ. 36-η. Α’ /9.3.2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη
αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο
ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ην κείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο
γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία».
4. Ρν Ν.4555/2018 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο-Βειηίσζε
ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ
Η]», άξζξν 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. Α΄ Βαζκνχ».
5. Ρν Π.Γ.80/1986 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
Ξαξαθαιείζζε φπσο ζηελ ακέζσο επνκέλε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ, εηζαγάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ην αλσηέξσ ζέκα
θαη ζχκθσλα κε ην θαησηέξσ ζθεπηηθφ:
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Ζ Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Ρκήκαηα
Αζιεηηζκνχ θαη Ξαηδείαο – Ξνιηηηζκνχ, ζηα πιαίζηα ησλ Αζιεηηθψλ & Ξνιηηηζηηθψλ
Δθδειψζεσλ γηα ην έηνο 2022, πξνγξακκαηίδεη ηελ δηνξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Ηκεξήζηαο Θεξηλήο Αζιεηηθήο & Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα παηδηά,
ειηθίαο 6 – 12 εηψλ», πνπ θνηηνχλ ήδε ζην Γεκνηηθφ Πρνιείν.
Αλαιπηηθφηεξα, ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο –Λέαο Σαιθεδφλαο, επαηζζεηνπνηεκέλνο
ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παηδηθή ειηθία, επηρεηξεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηνχ, λα πξνζθέξεη ζηνπο κηθξνχο δεκφηεο ηνπ, γηα Γέθα Πέληε (15) εκέξεο,
δσξεάλ θαινθαηξηλή θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, κε θχξην ζηφρν ηελ ςπραγσγία,
ηελ αλαςπρή, ηελ θνηλσληθή & ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπο θαη εηδηθφηεξα, ην
πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο, ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ, πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα κε βάζεη ηελ ζεκεξηλή
νηθνλνκηθή θξίζε, λα επσκηζζνχλ ηα έμνδα θηινμελίαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε
αληίζηνηρεο Γξάζεηο & Γξαζηεξηφηεηεο (θαηαζθελψζεηο).
Δπηδίσμε ηνπ Γήκνπ είλαη, λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ζε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα παηδηά νηθνγελεηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα, ηελ επθαηξία θαινθαηξηλήο θαη
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, κε φια ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηά ηεο θαη ηηο
επράξηζηεο αλακλήζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.
Ρν αλσηέξσ πξφγξακκα έρεη γίλεη ζεζκφο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία
εδψ θαη δεθαπέληε (15) πεξίπνπ ρξφληα, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ κνλίκνπ,
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ (Κ.Φ.Α. –
Γπκλαζηέο, Παηδαγσγνί, Μνπζηθνί, Δηθαζηηθνί, θ.ι.π.) ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη νξηζκέλεο θνξέο θάπνησλ εζεινληψλ
δεκνηψλ πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ θαη επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε (εμεηδηθεπκέλε εηαηξία), ησλ δξάζεσλ & δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ
ρψξνπ θαη γηα ηηο ψξεο απφ 11:00-14:00 ή ελαιιαθηηθά 12:00 έσο 15:00.
- Ωο ρψξνη ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δχν ζρνιηθά
ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ καο, ην 1ν Γεκ. ρνιείν Νέαο Υαιθεδφλαο ( Γξεγνξίνπ
Δ΄-1) θαη ην 4ν Γεκ. ρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο (Λαραλά 1-3), ηα νπνία
εμππεξεηνχλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ελ΄ ιφγσ πξνγξάκκαηνο.
- Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο, αξρνκέλεο
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο. Δλδεηθηηθή εκεξνκελία & ζε πεξίπησζε πνπ
νινθιεξσζνχλ εγθαίξσο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, (27/06/2022 έσο
15/07/2022).
- Ζ δπλακηθφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα,
αλέξρεηαη ζηα 300-350 παηδηά ζην ζχλνιφ ηνπο.
- Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαζεκεξηλή (ΓΔΤΣΔΡΑ – ΠΑΡΑΚΔΤΗ) θαη
απφ ψξαο 7:30 -16:00.
- Ρα ζπκκεηέρνληα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο, αλαιφγσο κε ηελ ειηθία
θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο ηνπο.
- Δλδεηθηηθά, ην εκεξήζην πξφγξακκα έρεη σο εμήο:
 7:30 - 9:00 -Ξξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ.
 9:00 - 11:00 -Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα.
 11:00 -12:00 -Γηάιεηκκα θαη πξφγεπκα.
 12:00-15:00 -Γξαζηεξηφηεηεο Δζσηεξηθνχ Σψξνπ (θαηαζθεπέο, δσγξαθηθή,
Κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή, θ.ι.π.).
 15:00 -15:30 - Κεζεκεξηαλφ Φαγεηφ.
 15:30 -16:00 -Διεχζεξνο Σξφλνο (πξνβνιή βίληεν, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, θ.ι.π.)
θαη ζηαδηαθή απνρψξεζε.
 Σν πξφγεπκα θαη ην θαγεηφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ.
 ην ρψξν ησλ ζρνιείσλ, πξνβιέπνληαη ςπγεία γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
ηξνθίκσλ θαη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ γηα ην δέζηακα ησλ θαγεηψλ.
 Μία (1) εκέξα ηελ εβδνκάδα, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη -πξναηξεηηθάεθδξνκή ή επίζθεςε ησλ παηδηψλ ζε ρψξν εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη
κεηαθνξά κε Λεσθνξείν (φπσο, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Μνπζεία, πάξθα
αλαςπρήο, θ.ι.π.), κε ην θφζηνο λα βαξχλεη ηνπο ίδηνπο.
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 Τθίζηαηαη θαζεκεξηλή παξνπζία Ιαηξνχ ζηνπο ρψξνπο θαη απφ ψξαο 9:00
-15:00 ηνπιάρηζηνλ.
εκείσζε: Με γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) & Δγθπθιίνπο, πνπ
έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εθηάθησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξνλατνχ SARS-COV-2, απφ 20/03/2020 θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο έσο θαη ζήκεξα, ην αλσηέξσ πξφγξακκα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηα ζρεηηθά
πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια.
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ:
α) Λα είλαη νη γνλείο δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδφλαο (Ινγαξηαζκφο Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ. ή άιιν απνδεηθηηθφ).
β) Ξαηδηά πνπ έρνπλ θνηηήζεη ζην δεκνηηθφ Πρνιείν, φρη λήπηα. (Ξηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο).
γ) Να εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο (Βεβαίσζε εξγνδφηε ή άιιν απνδεηθηηθφ).
δ) Δθθαζαξηζηηθφ Δθνξίαο γηα ην χςνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.
ε) Θαηά πξνηεξαηφηεηα εγγξάθνληαλ παηδηά κνλνγνλετθψλ, πνιχηεθλσλ θαη
απφξσλ νηθνγελεηψλ.
ζη) Ρήξεζε ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο, θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ.
Κφζηνο ζπκκεηνρήο:
◘ Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα ηεο «Ζκεξεζίαο Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο γηα παηδηά 6 – 12 εηψλ», ζα είλαη ΓΧΡΔΑΝ.
(Αλά πεξηφδνπο βέβαηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, νξηδφηαλ νηθνλνκηθή
ζπλδξνκή αλά παηδί ην πνζφ ησλ 20 €- 30 €).
◘ Δπίζεο, ν θάζε γνλέαο ζα αλαιακβάλεη ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ θφζηνο
ζπκκεηνρήο -εθφζνλ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη/νπλ ην παηδί/ά ηνπ - ζηηο
εθδξνκέο ή θαηά ηφπνπο επηζθέςεηο, ππνγξάθνληαο θαη αληίζηνηρε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ αξζξ. 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/86.
ΑΝΑΓΚΔ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Γηα ηηο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο, ηεο «Ηκεξήζηαο
Θεξηλήο Αζιεηηθήο & Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα παηδηά, ειηθίαο 6 –
12 εηψλ», είλαη αλαγθαίν λα μεθηλήζνπλ έγθαηξα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο:
α) Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (1ν Γεκ. ρνιείν Νέαο
Υαιθεδφλαο θαη ην 4ν Γεκ. ρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο).
β) Ρελ ζπκκεηνρή θαη ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθφ θαη ησλ κέζσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ Πρνιείσλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ
πιηθψλ.
Παξαθαιείηαη ινηπφλ ην ψκα φπσο:
1. Δγθξίλεη ηελ δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ
πξνγξάκκαηνο κε ηελ επσλπκία «ΗΜΔΡΗΙΑ ΘΔΡΙΝΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ &
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ, ΗΛΙΚΙΑ 6-12 ΔΣΧΝ», γηα ην έηνο
2022.
2. Καζνξίζεη πεξαηηέξσ, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ ζην πξφγξακκα.
3. Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.628,02 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ, γηα ηελ θάιπςε
ηνπ θφζηνπο ηεο πξνθχπηνπζαο δαπάλεο, ζε βάξνο ησλ θαησηέξσ
Κσδηθψλ Αξηζκψλ Δμφδσλ (Κ.Α.Δ.), σο εμήο:
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Α).-Κ.Α.Δ. 02.15.6473.001 κε ηίηιν «Θεξηλφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο», κε
πνζφ 12.000,00
€, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022,
εγγεγξακκέλεο αξρηθήο πίζησζεο 12.000,00 € &
Β).-Κ.Α.Δ. 02.15.6471.002 κε ηίηιν «Γαπάλεο Καινθαηξηλψλ Δθδειψζεσλ ησλ
Σκεκάησλ Παηδείαο –Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ», κε πνζφ 5.628,02 €
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, εγγεγξακκέλεο &
αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 17.000,00 €.
Ππλεκ: Ζ ππ΄αξηζκ. 100/2021 κειέηε.

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
κειψλ

ηεο

Ν.Δ.,

θαηά

ηελ

νπνία

αληαιιάρηεθαλ

δηάθνξεο

απφςεηο

πνπ

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 22/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Θαηφπηλ παξαηεξήζεσλ
κειψλ ηεο Ν.Δ. ν Ξξφεδξνο απηήο θ. Η.Βνχξνο δήισζε φηη απαιείθεηαη, σο άλεπ
αληηθεηκέλνπ, ε δεχηεξε παξάγξαθνο ηεο ελφηεηαο «Θφζηνο ζπκκεηνρήο» πνπ
αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκηθή ζπλδξνκή πνπ είρε νξηζζεί αλά παηδί ζε πξνεγνχκελα έηε.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, σο ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηνλ ίδην, ηελ αξηζ. 100/2022 ζρεηηθή κειέηε, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58
παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14
παξ.1 ηνπ Λ.4625/19 θαζψο επίζεο:
1. Ρελ παξ. 3 ηνπ αξ. 158 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, Ν.
3463/2006), πνπ αθνξά εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο,
κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο,
ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη θηινμελία αληηπξνζσπεηψλ ή
θπζηθψλ πξνζψπσλ ή ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ.
2. Ρν Ν. 4782/2021(Φ.Δ.Θ. 36-η. Α’ /9.3.2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε
θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ην κείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία».
3. Ρνλ Ν.4555/18 «Κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Ρνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο Ππκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ν.Ρ.Α. [Ξξφγξακκα
ΘΙΔΗΠΘΔΛΖΠ Η] » άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο ζηνπο Ν.Ρ.Α. A' Bαζκνχ».
4. Ρν Π.Γ. 80/16 «.Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκφθσλα
Α. Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηελ δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ζηα πιαίζηα ησλ Αζιεηηθψλ
θαη Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, Γξαζηεξηνηήησλ & Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο
2022 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Ηκεξήζηαο Θεξηλήο Αζιεηηθήο & Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο γηα παηδηά, ειηθίαο 6 – 12 εηψλ», πνπ θνηηνχλ ήδε ζην
Γεκνηηθφ Πρνιείν, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο εθηηζέκελα ζηελ ζπλεκκέλε ζηελ
εηζήγεζε ηεο παξνχζαο αξηζ. 100/2022 κειέηε θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο
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πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην Ξξφγξακκα πνπ πεξηγξάθνληαη
αλσηέξσ.
Αλαιπηηθφηεξα, ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο –Λέαο Σαιθεδφλαο, επαηζζεηνπνηεκέλνο
ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παηδηθή ειηθία, επηρεηξεί κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηνχ, λα πξνζθέξεη ζηνπο κηθξνχο δεκφηεο ηνπ, γηα Γέθα Πέληε (15) εκέξεο,
δσξεάλ θαινθαηξηλή θαη δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, κε θχξην ζηφρν ηελ ςπραγσγία,
ηελ αλαςπρή, ηελ θνηλσληθή & ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπο θαη εηδηθφηεξα, ην
πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο, ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ, πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα κε βάζεη ηελ ζεκεξηλή
νηθνλνκηθή θξίζε, λα επσκηζζνχλ ηα έμνδα θηινμελίαο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε
αληίζηνηρεο Γξάζεηο & Γξαζηεξηφηεηεο (θαηαζθελψζεηο).
Δπηδίσμε ηνπ Γήκνπ είλαη, λα κπνξέζεη λα πξνζθέξεη ζε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξα παηδηά νηθνγελεηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα, ηελ επθαηξία θαινθαηξηλήο θαη
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, κε φια ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηά ηεο θαη ηηο
επράξηζηεο αλακλήζεηο πνπ ζα απνθνκίζνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο.
Ρν αλσηέξσ πξφγξακκα έρεη γίλεη ζεζκφο θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε κεγάιε επηηπρία
εδψ θαη δεθαπέληε (15) πεξίπνπ ρξφληα, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ κνλίκνπ,
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ (Κ.Φ.Α. –
Γπκλαζηέο, Παηδαγσγνί, Μνπζηθνί, Δηθαζηηθνί, θ.ι.π.) ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο θαη νξηζκέλεο θνξέο θάπνησλ εζεινληψλ
δεκνηψλ πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ θαη επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη
ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θαζψο επίζεο θαη κε ηελ αλάζεζε ζε εμσηεξηθφ
ζπλεξγάηε (εμεηδηθεπκέλε εηαηξία), ησλ δξάζεσλ & δξαζηεξηνηήησλ εζσηεξηθνχ
ρψξνπ θαη γηα ηηο ψξεο απφ 11:00-14:00 ή ελαιιαθηηθά 12:00 έσο 15:00.
- Ωο ρψξνη ζπγθέληξσζεο ησλ παηδηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δχν ζρνιηθά
ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ, ην 1ν Γεκ. ρνιείν Νέαο Υαιθεδφλαο ( Γξεγνξίνπ Δ΄1) θαη ην 4ν Γεκ. ρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο (Λαραλά 1-3), ηα νπνία
εμππεξεηνχλ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ελ΄ ιφγσ πξνγξάκκαηνο.
- Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη ηξεηο (3) εβδνκάδεο, αξρνκέλεο
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο. Δλδεηθηηθή εκεξνκελία & ζε πεξίπησζε πνπ
νινθιεξσζνχλ εγθαίξσο νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο, (27/06/2022 έσο
15/07/2022).
- Ζ δπλακηθφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα,
αλέξρεηαη ζηα 300-350 παηδηά ζην ζχλνιφ ηνπο.
- Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη θαζεκεξηλή (ΓΔΤΣΔΡΑ – ΠΑΡΑΚΔΤΗ) θαη
απφ ψξαο 7:30 -16:00.
- Ρα ζπκκεηέρνληα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο, αλαιφγσο κε ηελ ειηθία
θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο ηνπο.
- Δλδεηθηηθά, ην εκεξήζην πξφγξακκα έρεη σο εμήο:
 7:30 - 9:00 -Ξξνζέιεπζε ησλ παηδηψλ.
 9:00 - 11:00 -Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα.
 11:00 -12:00 -Γηάιεηκκα θαη πξφγεπκα.
 12:00-15:00 -Γξαζηεξηφηεηεο Δζσηεξηθνχ Σψξνπ (θαηαζθεπέο, δσγξαθηθή,
Κνπζηθνθηλεηηθή αγσγή, θ.ι.π.).
 15:00 -15:30 - Κεζεκεξηαλφ Φαγεηφ.
 15:30 -16:00 -Διεχζεξνο Σξφλνο (πξνβνιή βίληεν, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, θ.ι.π.)
θαη ζηαδηαθή απνρψξεζε.
 Σν πξφγεπκα θαη ην θαγεηφ είλαη επζχλε ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ.
 ην ρψξν ησλ ζρνιείσλ, πξνβιέπνληαη ςπγεία γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ
ηξνθίκσλ θαη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ γηα ην δέζηακα ησλ θαγεηψλ.
 Μία (1) εκέξα ηελ εβδνκάδα, ην πξφγξακκα πεξηιακβάλεη -πξναηξεηηθάεθδξνκή ή επίζθεςε ησλ παηδηψλ ζε ρψξν εθηφο ηνπ ζρνιείνπ θαη
κεηαθνξά κε Λεσθνξείν (φπσο, Αξραηνινγηθνί ρψξνη, Μνπζεία, πάξθα
αλαςπρήο, θ.ι.π.), κε ην θφζηνο λα βαξχλεη ηνπο ίδηνπο.
 Τθίζηαηαη θαζεκεξηλή παξνπζία Ιαηξνχ ζηνπο ρψξνπο θαη απφ ψξαο 9:00
-15:00 ηνπιάρηζηνλ.
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εκείσζε: Με γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.) & Δγθπθιίνπο, πνπ
έρνπλ εθδνζεί ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή εθηάθησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηεο
δηάδνζεο ηνπ θνξνλατνχ SARS-COV-2, απφ 20/03/2020 θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο έσο θαη ζήκεξα, ην αλσηέξσ πξφγξακκα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηεξψληαο φινπο ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ηα ζρεηηθά
πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια.

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ:
α) Λα είλαη νη γνλείο δεκφηεο ή θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο –
Νέαο Υαιθεδφλαο (Ινγαξηαζκφο Γ.Δ.Ζ., Ν.Ρ.Δ. ή άιιν απνδεηθηηθφ).
β) Ξαηδηά πνπ έρνπλ θνηηήζεη ζην δεκνηηθφ Πρνιείν, φρη λήπηα. (Ξηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο).
γ) Να εξγάδνληαη θαη νη δχν γνλείο (Βεβαίσζε εξγνδφηε ή άιιν απνδεηθηηθφ).
δ) Δθθαζαξηζηηθφ Δθνξίαο γηα ην χςνο ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο.
ε) Θαηά πξνηεξαηφηεηα εγγξάθνληαλ παηδηά κνλνγνλετθψλ, πνιχηεθλσλ θαη
απφξσλ νηθνγελεηψλ.
ζη) Ρήξεζε ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο, θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ.
Κφζηνο ζπκκεηνρήο:
◘ Ζ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα ηεο «Ζκεξεζίαο Θεξηλήο Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο γηα παηδηά 6 – 12 εηψλ», ζα είλαη ΓΧΡΔΑΝ.
◘ Δπίζεο, ν θάζε γνλέαο ζα αλαιακβάλεη ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ θφζηνο
ζπκκεηνρήο -εθφζνλ επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη/νπλ ην παηδί/ά ηνπ - ζηηο
εθδξνκέο ή θαηά ηφπνπο επηζθέςεηο, ππνγξάθνληαο θαη αληίζηνηρε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ αξζξ. 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/86.
ΑΝΑΓΚΔ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ:
Γηα ηηο αλάγθεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο, ηεο «Ηκεξήζηαο
Θεξηλήο Αζιεηηθήο & Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο γηα παηδηά, ειηθίαο 6 –
12 εηψλ», είλαη αλαγθαίν λα μεθηλήζνπλ έγθαηξα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο:
α) Γηα ηηο παξαρσξήζεηο ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ (1ν Γεκ. ρνιείν Νέαο
Υαιθεδφλαο θαη ην 4ν Γεκ. ρνιείν Νέαο Φηιαδέιθεηαο).
β) Ρελ ζπκκεηνρή θαη ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθφ θαη ησλ κέζσλ απφ ηηο αληίζηνηρεο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ Πρνιείσλ θαη ηελ κεηαθνξά ησλ
πιηθψλ.
Β. Δγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 17.628,02 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Φ.Ξ.Α. θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ) ζε βάξνο ησλ θαησηέξσ
ΘΑ ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022 γηα ηελ θάιπςε ηνπ
θφζηνπο ηεο πξνθχπηνπζαο δαπάλεο, σο εμήο:
Α).-Κ.Α.Δ. 02.15.6473.001 κε ηίηιν «Θεξηλφ Πξφγξακκα Γεκηνπξγηθήο
Απαζρφιεζεο Παηδηψλ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο», κε
πνζφ 12.000,00
€, πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022,
εγγεγξακκέλεο αξρηθήο πίζησζεο 12.000,00 € &
Β).-Κ.Α.Δ. 02.15.6471.002 κε ηίηιν «Γαπάλεο Καινθαηξηλψλ Δθδειψζεσλ ησλ
Σκεκάησλ Παηδείαο –Πνιηηηζκνχ & Αζιεηηζκνχ», κε πνζφ 5.628,02 €,
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, εγγεγξακκέλεο &
αλακνξθσκέλεο πίζησζεο 17.000,00 €.

ΑΔΑ: 6ΒΧΩ46ΜΩ0Ι-ΧΘΑ

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 146/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν επί ζεκάησλ Αζιεηηζκνχ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

