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ΘΕΜΑ: «α) Επικαιροποίηση κριτηρίων µοριοδότησης και της γενικότερης 
διαδικασίας εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθµούς 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας. 
     β) Επικαιροποίηση, έγκριση και ψήφιση των Πολιτιστικών – Αθλητικών 
εκδηλώσεων και ∆ράσεων και των Προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης που 
διοργανώνει ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνας»  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
14.4.2014, ηµέρα Μ.∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
6283/10-4-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 
 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος   

Γραµµατέα του ∆.Σ. κ. Ελευθέριου Πλάτανου) 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 79/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7053/22-4-2014 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 14.4.2014 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 9/2014 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
3. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
7. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
9. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
10. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
11. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
 

12. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
13. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
14. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
15.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
16. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
17. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
18. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
19. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
20. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
21. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
22.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

23. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
24. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
25 ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
26. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
27. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
28. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
29.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
30.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 21 παρόντες 
και 12 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                      Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
                                                                           Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη         Κοσµά Σταυρούλα 
                                                                           Πλάτανος Ελευθέριος 
Τάφας Ηλίας                                                      Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Πολίτης Σταύρος     
                                                                            Γρετζελιάς Παντελής 
Παπακώστας Γεώργιος                                      Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                               Χωρινός Ζαχαρίας 
                                                                             Αγαγιώτου Βασιλική 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
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Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Βασιλόπουλος Αριστείδης                                         
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Κότσιρας Παύλος   
Παϊδας Αδαµάντιος                                                                                            
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν απούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Α.Βασιλόπουλος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 16ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 24ου θέµατος της Η.∆. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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8ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 6478/11-4-2014 διαβιβαστικό έγγραφο του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου 
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Παρακαλούµε πολύ, όπως εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης στην 
αµέσως επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνας, το παρακάτω θέµα: 
2ο α) Επικαιροποίηση κριτηρίων µοριοδότησης και της γενικότερης διαδικασίας 
εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας. 
     β) Επικαιροποίηση, έγκριση και ψήφιση των Πολιτιστικών – Αθλητικών 
εκδηλώσεων και ∆ράσεων και των Προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης που διοργανώνει 
ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας -  Χαλκηδόνας.   
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ 2α):  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 Η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές-επανεγγραφές των νηπίων στους Παιδικούς 

Σταθµούς του ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος για την περίοδο 2014-2015 αρχίζουν από στις 
2  Ιουνίου 2014 και λήγουν στις 30 Ιουνίου 2014.  

 Έντυπα αιτήσεων καθώς και η παραλαβή & υποβολή τους θα γίνεται στον Παιδικό 
Σταθµό που επιθυµείται να εγγράψετε το νήπιο, και µόνο σε έναν Σταθµό του ∆ήµου µας, 
καθηµερινά σε ώρες που οι προϊσταµένες των  Παιδικών Σταθµών ορίζουν, εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα που 
αναγράφονται στη σελίδα 7. 

Σε περίπτωση που ο γονέας υποβάλλει αίτηση και σε δεύτερο Παιδικό Σταθµό του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος , το νήπιο θα απορρίπτεται από την διαδικασία επιλογής.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
Επιπλέον σας ενηµερώνουµε ότι ο Ενιαίος Φορέας ∆ράσεων  θα υποβάλλει αίτηση 

συµµέτοχής στο πρόγραµµα της ΕΕΤΑΑ "Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής 
ζωής" για το έτος 2014-2015 µε σκοπό να εντάξει σ' αυτό τους Παιδικούς Σταθµούς του 
∆ήµου µας. Εφόσον εγκριθεί η συµµετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθµός των θέσεων 
που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι µητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν 
µέρος στο πρόγραµµα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες 
και διευκρινήσεις καθώς και ενηµερωτικό και έντυπο υλικό θα µπορείτε να αναζητήσετε 
στο site της ΕΕΤΑΑ: www.eetaa.gr, στα γραφεία του πρώην ∆ηµαρχείου Χαλκηδόνας : 
Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα και σε όλους τους Παιδικούς µας Σταθµούς. Για την 
καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σταλεί µήνυµα στο κινητό σας , σχετικά µε την ηµεροµηνία 
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έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων. Εάν το πρόγραµµα υλοποιηθεί κατά την διάρκεια 
του µηνός Ιουλίου ως είθισται, η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται όχι µόνο στα γραφεία της 
ΕΕΤΑΑ, στην διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77, 10436, ΑΘΗΝΑ, αλλά και σε όλους τους 
Παιδικούς µας Σταθµούς. Σε περίπτωση που η περίοδος υποβολής αιτήσεων οριστεί µέσα 
στο µήνα Αύγουστο, που οι Σταθµοί παραµένουν κλειστοί, θα υπάρξει νεότερη 
ανακοίνωση.       
Επισηµάνσεις : 

• Οι αιτήσεις για το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ δίνουν την δυνατότητα επιλογής 
περισσότερων του ενός Παιδικού Σταθµού µε την σειρά προτεραιότητας που 
επιλέγει ο γονέας. 

• Σηµειώνεται ότι όποιος γονέας δεν υποβάλλει αίτηση για το πρόγραµµα της ΕΕΤΑΑ 
ενώ είναι δικαιούχος θα χάνει τα µόρια της επανεγγραφής στην περίπτωση που 
αιτείται να φιλοξενηθεί το παιδί του για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά στους 
∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς. 

• Ευθύνη των Παιδικών Σταθµών  αποτελεί η συλλογή και ασφαλής διακοµιδή των 
δικαιολογητικών σας στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ. 

• Οι κενές θέσεις  που οι Παιδικοί Σταθµοί παραχωρούν στην ΕΕΤΑΑ µπορούν να 
καλυφθούν και από κατοίκους όµορων ∆ήµων εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός 
αιτήσεων από κατοίκους του δικού µας ∆ήµου. Για να αποφύγουµε λοιπόν την 
διαρροή θέσεων θα πρέπει  όλοι οι  κάτοικοι που είναι δικαιούχοι να υποβάλλουν 
αίτηση συµµετοχής .Μ' αυτόν τον τρόπο οι υποψήφιοι από την µία αυξάνουν κατά 
πολύ την πιθανότητα φιλοξενίας των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθµούς του 
∆ήµου µας και από την άλλη εντάσσονται  σε µια διαδικασία που περιλαµβάνει και  
άλλους Παιδικούς Σταθµούς σε περίπτωση µη επιλογής τους από τους δικούς µας . 

 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ -ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
                            

• Συµπληρωµένο έντυπο: Αίτηση (έγγραφής) ή αίτηση (επανεγγραφής).Το 
ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται ανάλογα είτε από τον πατέρα, είτε από την 
µητέρα, είτε από τον κηδεµόνα του νηπίου. 

• Συµπληρωµένο έντυπο: Ατοµική καρτέλα νηπίου   
• Συµπληρωµένο έντυπο: Βεβαίωση υγείας νηπίου από τον παιδίατρο για την 

καλή σωµατική και πνευµατική  υγεία του νηπίου, καθώς και φωτοτυπία  των 
σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού όπου αναγράφονται οι εµβολιασµοί. 
Επίσης πρόσφατα αποτελέσµατα φυµατοαντίδρασης (MANTOUX). 

• Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ανάλογα την περίπτωση εάν υπάρχουν 
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά  

 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
α) Βεβαίωση εργοδότη για τους εργαζόµενους γονείς (µε προσδιορισµό αποδοχών 
τελευταίου µήνα ) συνοδευόµενη από τις ασφαλιστικές εισφορές ( από ΙΚΑ :επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο ενσήµων προηγούµενου ή τελευταίου τριµήνου , από ΤΕΒΕ : έναρξη 
επαγγέλµατος και τελευταία απόδειξη ασφαλιστικών εισφορών , από ∆ΗΜΟΣΙΟ : βεβαίωση 
αποδοχών από την υπηρεσία ή αποδεικτικό µισθοδοσίας τελευταίου µήνα) 
β) Κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆ για τους άνεργους γονείς. 
γ) Αυτασφάλιση γονέων οι οποίοι δεν ασφαλίζονται από εργοδότη. 
δ) Εκκαθαριστικό σηµείωµα  οικονοµικού έτους 2013. 
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ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η οικογενειακή κατάσταση 
των γονέων του νηπίου καθώς επίσης και ότι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση σε άλλο Παιδικό 
Σταθµό του ∆ήµου µας. 
ζ) Για εγγραφή νηπίων αλλοδαπών οικογενειών επιπλέον χρειάζεται να προσκοµιστούν 
δικαιολογητικά που ν' αποδεικνύουν την νόµιµη άδεια παραµονής στη χώρα µας. 
η) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
α) Για υπαλλήλους του ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος προσκοµίζεται οικεία βεβαίωση. 
 
β) Για γονείς διαζευγµένους  προσκοµίζεται βεβαίωση επιµέλειας 
 
γ) Για γονείς που σπουδάζουν προσκοµίζεται βεβαίωση σπουδών 
 
δ) Για γονείς που εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προσκοµίζεται βεβαίωση από 
το Στρατό  
 
ε) Για γονείς ή µέλη της οικογένειας που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις προσκοµίζεται 
οικεία βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. 
 
στ) Για γονείς σε διάσταση προσκοµίζεται φορολογική δήλωση ή άλλο επίσηµο έγγραφο 
που το αποδεικνύει 
 
Ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις επανεγγραφών τονίζουµε ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
θα είναι η ίδια µε των εγγραφών και µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία δηλ. στις                  
30  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.Τα νήπια θα επιλεγούν µε σειρά προτεραιότητας βάσει του πίνακα 
µοριοδότησης που θα προκύψει ύστερα από την συλλογή και επεξεργασία των 
προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών και την απόδοση των ανάλογων µορίων. Οι αιτήσεις 
εγγραφής των νηπίων θα αξιολογηθούν µε βάση κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια 
(σχετική  µοριοδότηση). 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί κατά την ηµεροµηνία 30/09/2014 να 
έχει συµπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών και να αυτοεξυπηρετείται. 
 
Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων µπορείτε να κατεβάσετε από το 
παρακάτω site. 
                    

www.neafiladelfeia.gr 

Επίσης θα δίνονται από όλους τους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου µας και από 
τα γραφεία του πρώην ∆ηµαρχείου Χαλκηδόνας (Ραιδεστου 21, Νέα Χαλκηδόνα) 
όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες   08:00 - 13:00. Επισυνάπτεται σχετικό 
φυλλάδιο µε όλα τα στοιχεία των Παιδικών Σταθµών  στο τέλος του 
ενηµερωτικού εντύπου.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ -ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ:  
 
Η λειτουργία των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος αρχίζει  την 1η 
Σεπτεµβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του εκάστοτε  έτους.  Τα  Νήπια φιλοξενούνται  
πέντε ηµέρες την εβδοµάδα δηλαδή από ∆ευτέρα εώς Παρασκευή  καθ' όλη την διάρκεια 
του παραπάνω διαστήµατος   εκτός των επίσηµων αργιών των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών  και 
του Πολιούχου του ∆ήµου µας.  
Συγκεκριµένα δεν λειτουργούν: 
 

• Καθαρά ∆ευτέρα 
• Ευαγγελισµός της Θεοτόκου 
• Γιορτή Εργαζοµένων 1η Μαϊου 
• Αγίου Πνεύµατος 
• Κοίµηση της Θεοτόκου 
• Εθν. Επέτειος 28ης Οκτωβρίου  

  
Επίσης οι Σταθµοί παραµένουν κλειστοί από 24 ∆εκεµβρίου εώς και 6 Ιανουαρίου για τον 
εορτασµό των Χριστουγέννων και από Μεγάλη Πέµπτη εώς και την Κυριακή του Θωµά για 
τον εορτασµό του Πάσχα. 
 
2. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ 
 

• Το ωράριο λειτουργίας των Παιδικών Σταθµών ορίζεται από τις 7:00π.µ. εως τις 
16:00µ.µ 

• Η προσέλευση παιδιών αρχίζει στις 7:00π.µ και λήγει στις 8:30 π.µ λαµβάνοντας 
υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες.  

• Ο Σεπτέµβριος είναι µήνας προσαρµογής των παιδιών. Το πρόγραµµα προσαρµογής 
των νηπίων ορίζεται κατά περίπτωση από την εκάστοτε προϊσταµένη  του Σταθµού 
και η διάρκειά του εξαρτάται από την προσαρµοστικότητα του παιδιού. 

•  Η αποχώρηση των παιδιών µετά  την περίοδο προσαρµογής θα γίνεται α)από τις 
13:00 εώς τις 14:00 µ.µ. λαµβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες και β) για τα 
παιδιά που παραµένουν και αναπαύονται από τις 15:15 εώς 15:45 µ.µ. αυστηρά. 

• Η παραλαβή των παιδιών γίνεται από τους γονείς ή κηδεµόνες ή  τρίτο πρόσωπο 
εφόσον είναι ενήλικας, για το οποίο υπάρχει ήδη ενυπόγραφη δήλωση των γονέων.   

• Τα παιδιά παραδίδονται µόνο σε παιδαγωγούς µέσα στον Παιδικό Σταθµό.  
• Σηµειώνουµε ότι η σταθερότητα στην τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και 

αποχώρησης θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση και υποχρέωση των γονέων. 
 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΑ) 

 
• Επανεγγραφή νηπίων                                                                      30 µόρια 

• Κάτοικοι -∆ηµότες  Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος                                   20 µόρια 

• Εργαζόµενη µητέρα                                                                       10 µόρια 
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• Εργαζόµενος πατέρας                                                                        10 µόρια 

• Παιδιά Πολύτεκνων και Τρίτεκνων  οικογενειών                                   10 µόρια 

• Παιδιά οικογενειών µε κοινωνικά* προβλήµατα                                     10 µόρια 

• Παιδιά υπαλλήλων του ∆ήµου-Φορέα-∆ηµ. Επιχείρησης                        10 µόρια 

• Κάτοικοι ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                                10 µόρια 

• Άνεργη µητέρα                                                                                 5 µόρια 

• Άνεργος πατέρας                                                                               5 µόρια 

• Μητέρα φοιτήτρια                                                                             5 µόρια 

• Πατέρας φοιτητής                                                                             5 µόρια 

• Πατέρας στρατευόµενος                                                                    5 µόρια 

• Εισόδηµα εώς 15.000 €                                                                      5 µόρια 

• ∆ηµότες ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνος                                                5 µόρια    

              

ΓΕΝΙΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ  :                                

* Κοινωνικά προβλήµατα: Μονογονεϊκή  οικογένεια, φυλακισµένοι γονείς, γονείς ή 

παιδιά µε χρόνιες παθήσεις ή άλλα κινητικά προβλήµατα κ.α. 

** Σε περίπτωση που µια άνεργη µητέρα βρει εργασία κατά την διάρκεια του 

σχολικού έτους η αίτηση της θ' αξιολογείται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

Α) Το σύνολο των µορίων που θα συγκεντρώνει το νήπιο θα προκύπτει από το 

άθροισµα των µορίων των παραπάνω κατηγοριών στις οποίες ανήκει η οικογένειά 

του. Για παράδειγµα : Τρίτεκνη οικογένεια , κατοίκων του δήµου µας µε εργαζόµενο 

πατέρα και άνεργη µητέρα θα συγκεντρώσει σύνολο µορίων 10(κάτοικοι του ∆ήµου) 

+10 (Τρίτεκνη) 

+10 (εργαζόµενος πατέρας) + 5 (άνεργη µητέρα)= 35 µόρια. 

Β) Εάν υπάρξει ισοβαθµία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων παιδιών  θα εξετάζονται 

περισσότερα κριτήρια και θα επιλέγεται το παιδί εκείνο  που η οικογένεια του έχει 

µεγαλύτερη ανάγκη να το εγγράψει στο σταθµό. 

Γ) Εισόδηµα που λαµβάνεται ως κριτήριο θεωρείται το καθαρό οικογενειακό εισόδηµα 

που προκύπτει από την εργασία των γονέων ,το σύνολο των γεωργικών επιδοτήσεων 

και των αφορολόγητων ποσών που δηλώνονται στο Ε1, έσοδα από ενοίκια , έσοδα 

που έχουν αποκτηθεί από τόκους τραπεζών και µετοχές.  

∆)  Η  φιλοξενία των νηπίων στους Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου µας θα γίνεται 

χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση των γονέων εώς και το τέλος του 2014. 
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Ε) Κατόπιν επεξεργασίας των δεδοµένων (κριτηρίων-µορίων) θ' αναρτηθούν πίνακες 

αποτελεσµάτων, σε όλους τους Παιδικούς Σταθµούς και στο πρώην ∆ηµαρχείο 

Χαλκηδόνας (Ραιδεστού 21,  Νέα Χαλκηδόνα)  σε ηµεροµηνία που θα είναι άµεσα 

εξαρτηµένη από την ανάρτηση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος της ΕΕΤΑΑ 

"Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής". 

ΣΤ) Η ανάρτηση των αποτελεσµάτων θα γίνει σε τέσσερις  διαφορετικούς πίνακες:  

• Πίνακας επιτυχόντων του Προγράµµατος της ΕΕΤΑΑ (εφόσον εγκριθεί η  
συµµετοχή του ∆ήµου στο πρόγραµµα) . 

• Πίνακας επανεγγραφών-εγγραφών νηπίων. 
• Πίνακας επιλαχόντων  
• Πίνακας απορριπτέων  

 
∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-∆ΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 

 
∆ιαγραφή νηπίου γίνεται εφόσον συντρέχουν τα παρακάτω: 
 

• Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητά τη 
διαγραφή 

• Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα µήνα (συνεχόµενα)και 
µετά από έγγραφη ειδοποίηση από το Νοµικό Πρόσωπο.  

• Όταν οι γονείς δεν συµµορφώνονται κατ' εξακολούθηση  µε το πρόγραµµα 
του Παιδικού Σταθµού και τους όρους λειτουργίας του. 

• Όταν τα νήπια συµπληρώνουν τη νόµιµη ηλικία για την εγγραφή τους στο 
νηπιαγωγείο. 

 
 
                                                                                         

 
Για πληροφορίες και έντυπα: 

 
 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΗ∆ΟΝΑΣ 

 
 
 
 
Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2026312-316, 213 2026350 
FAX: 210 2526580 
 
 
Σµύρνης 11,(είσοδος από Επταλόφου1& Κορδελιού) 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2511567 
FAX: 210 2511567 
 
 
25ης Μαρτίου 3  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2516001 
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FAX: 210 2516001 
 
 
Νικηταρά 16 & Μιαούλη 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2529993 
FAX: 210 2517755 
 
 
Κρυστάλλη 24 & Πεταλά  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2518224 
FAX: 210 2518224 
 
 
Κάλβου & Κηφισού 64Α 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 210 2523829 
FAX: 210 2523829 

 
Β) 
 
 
ΘΕΜΑ: 2β) ΕΓΚΡΙΣΗ, ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ. 
 
Σας γνωρίζουµε ότι, το πρώην Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ», το οποίο καταργήθηκε και συγχωνεύτηκε µε τον ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, µε την υπ΄αριθµ. 3788/3202/29-1-2014 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 381/τ. Β΄/18-
2-2014, στα πλαίσια των Κοινωνικών, Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών και 
Αθλητικών του ∆ραστηριοτήτων & ∆ράσεων για το έτος 2014, υλοποιεί τις 
παρακάτω δραστηριότητες και δράσεις, καθηµερινά και από ώρα 7:00 - 22:00 
στους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς χώρους και Κ.Α.Π.Η.  του ∆ήµου µας: 
 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ. 
(που υλοποιούνται µε το Μόνιµο και Ιδ. ∆ικαίου Προσωπικό του ∆ήµου). 

 
1. Εκµάθηση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. 
2. Πρόγραµµα εκµάθησης Κολύµβησης. 
3. Πρόγραµµα εκµάθησης Ποδοσφαίρου. 
4. Λειτουργία ∆ηµ. Γυµναστηρίου «ΑΤΤΑΛΟΣ» (Τρωάδος-2 Ν. 

Φιλαδέλφεια).  
5. Οµαδικά Προγράµµατα Αεροβικής, PILATES, YOGA κ.λ.π.  
6. Πρόγραµµα Αντισφαίρισης (TENIS). 
7. Πρόγραµµα Ρυθµικής Γυµναστικής. 
 

Επίσης, µε την συνεργασία εθελοντών ∆ασκάλων υλοποιούνται τα 
παρακάτω προγράµµατα: 
 

1. Πρόγραµµα TAE KWON DO. 
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2. Πρόγραµµα Πολεµικών τεχνών (Κορεάτικο σπαθί –HAE DONG 
KUMDO- Αυτοάµυνα –KUNG FU). 

3. Πρόγραµµα Ποδοπτέρισης. 
4. Μαθήµατα Φωτογραφίας. 
5. Μαθήµατα Θεατρικής Παιδείας. 
6. Μαθήµατα Ξένων Γλωσσών και Ελληνικών. 
7. Μαθήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

 
Έχουν προγραµµατισθεί να πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις 
και δράσεις: 
 
1. Η Οργάνωση και η συµµετοχή των Τµηµάτων Ελληνικών 

Παραδοσιακών Χορών, στο ∆ιαδηµοτικό Φεστιβάλ στις εκδηλώσεις 
της Πρωτοµαγιάς, καθώς και σε εκδηλώσεις που προσκαλείται το 
Τµήµα εκτός του ∆ήµου. 

2. ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ µε ελεύθερη συµµετοχή αγωνιζοµένων. 
3. ∆ιαδηµοτικό Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου. 
4. Η ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση του Τµήµατος Μίνι Ποδοσφαίρου, 

των προγραµµάτων Μαζικής Άθλησης του ∆ήµου.  
5. Η ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση του Τµήµατος ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  του 

∆ήµου στο Κολυµβητήριο του Ο.Α.Κ.Α. 
6. Η ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση των Τµηµάτων των Ελληνικών 

Παραδοσιακών Χορών. 
7. Εκδηλώσεις Θεατρικών Οµάδων Ενηλίκων και Εφήβων. 
8. Έκθεση του Τµήµατος Φωτογραφίας.  
9. Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις-γιορτές των Παιδικών Σταθµών του 

∆ήµου µας – σε συνεννόηση µε τις προϊσταµένες αυτών. 
10. Το Πρόγραµµα «ΘΕΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» για παιδιά 6-12 ετών, που φοιτούν στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο. 

11. Συµµετοχή της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής σ΄ όλες τις εκδηλώσεις του 
∆ήµου. 

12. Συµµετοχή των παιδιών στις κατασκηνώσεις του ∆ήµου Αθηναίων, 
σύµφωνα µε την εκάστοτε έγκριση. 

13. Η ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση  του Κ.Α.Π.Η.  
14. Η συµµετοχή των µελών του Κ.Α.Π.Η στις κατασκηνώσεις της 

περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε την εκάστοτε έγκριση. 
15. Οι Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ». 
16.  Προγραµµατισµός των Τµηµάτων Μαζικής Άθλησης της επόµενης 

περιόδου  Σεπτ. 2014 – Ιούλιο 2015 και η εκτύπωση των 
ενηµερωτικών φυλλαδίων και αιτήσεων των ενδιαφεροµένων.  

17.  Προγραµµατισµός των Εκπαιδευτικών, Αθλητικών και Πολιτιστικών 
Τµηµάτων, της επόµενης περιόδου  Σεπτ. 2014 – Ιούνιο 2015, που 
θα υλοποιηθούν µε εθελοντική προσφορά. 

   
Μετά την κατάργηση του Ν.Π. «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ»,οι αρµοδιότητες και οι δραστηριότητες 
αυτού µετεφέρθησαν, µε την υπ αριθµ. 54/2014 Απόφαση –∆ιαπιστωτική Πράξη της 
∆ηµάρχου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας, στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας 
– Παιδείας – Πολιτισµού & Αθλητισµού του ∆ήµου. 
Προτείνεται σήµερα στο ∆.Σ. η λήψη απόφασης σχετικά µε :  
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1. Την έγκριση και ψήφιση του ανωτέρω προγράµµατος 
∆ραστηριοτήτων και ∆ράσεων του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού & Αθλητισµού του 
∆ήµου. 

2. Την εξουσιοδότηση της κ. Ευτυχίας Γαϊτανά – Αποστολάκη, 
∆ήµαρχο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας ή κωλυοµένης 
αυτής, του κ. Κουτσάκη Μιχαήλ, αρµοδίου αντιδηµάρχου, για να 
προβούν σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση της παρούσης. 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Ο κ. Μ.Κουτσάκης εισηγήθηκε το θέµα. Ο κ. Α.Βασιλόπουλος εξέφρασε 
επιφυλάξεις για τις αριθ. 15, 16 και 17 εκδηλώσεις και δράσεις. Για ανάγκη 
συνεργασίας µεταξύ της απερχόµενης και της επόµενης ∆ιοίκησης, όποια κι αν 
είναι αυτή, µίλησε ο κ. Χ.Μπόβος 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Α.Βασιλόπουλος και Ε.Παπαλουκά, µόνο ως προς τις αριθ. 15, 16 και 17 
εκδηλώσεις και δράσεις. 

 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Την αριθ. 224/13 απόφαση ∆.Σ. µε την οποία καταργήθηκε το Ν.Π. «ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ- 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ», οι αρµοδιότητες και οι δραστηριότητες του οποίου 
µετεφέρθησαν, µε την υπ αριθµ. 54/2014 Απόφαση –∆ιαπιστωτική Πράξη της 
∆ηµάρχου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας, στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής 
Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισµού & Αθλητισµού του ∆ήµου. 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(19  ΥΠΕΡ - 2 ΚΑΤΑ µόνο ως προς  τις αριθ. 15, 16 και 17  
εκδηλώσεις και δράσεις.) 

 
1. Εγκρίνει την επικαιροποίηση των κριτηρίων µοριοδότησης και την γενικότερη 

διαδικασία εγγραφής – επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθµούς του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνας, όπως αυτά αναλυτικά εκτίθενται στην 
εισήγηση της παρούσας. 
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2. Εγκρίνει και ψηφίζει το Πρόγραµµα ∆ραστηριοτήτων και ∆ράσεων 
(Πολιτιστικών – Αθλητικών εκδηλώσεων και ∆ράσεων και των Προγραµµάτων 
Μαζικής Άθλησης) του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας – 
Παιδείας – Πολιτισµού & Αθλητισµού του ∆ήµου, όπως αυτό αναλυτικά 
εκτίθεται στην εισήγηση της παρούσας. 
 

3.  Εξουσιοδοτεί την ∆ήµαρχο κα Ευτυχία Γαϊτανά – Αποστολάκη, ή 
κωλυοµένης αυτής, τον κ. Κουτσάκη Μιχαήλ, αρµόδιο Αντιδήµαρχο, για να 
προβούν σε όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της 
παρούσης απόφασης. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   79/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Βασιλόπουλος Αριστείδης 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και αρµόδιο επί θεµάτων Πολιτισµού, 

Αθλητισµού, ΚΑΠΗ και Παιδικών Σταθµών κ. Μ.Κουτσάκη. 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων 
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