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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 13/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα  στις  29 του  μήνα  Ιουλίου   του  έτους  2020 ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  14:00’ το
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  «δ ι α  π ε ρ ι φ ο ρ ά ς »
συνεδρίαση, στο  πλαίσιο  λήψης  μέτρων  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της
εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,  ύστερα
από  την  με  αριθ.  πρωτ.  6538/24-07-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.  Σ.   που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Ο γραμματέας της επιτροπής κ. Ζιώγας Νικόλαος συγκέντρωσε τις υποβληθείσες από τα
μέλη (δια του Επικεφαλής του κάθε συνδυασμού), τοποθετήσεις – ψήφους, για κάθε θέμα
ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27 )
Δημοτικών Σ/λων ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 )
1. Κυρίτσης Γεώργιος 15. Κολλάτος Κων/νος 
2. Μητσογιάννης νικ. 16. Τσεργάς Κων/νος
3. Νικολάου Γεώργιος 17.  Κωστή Μαρία  
4. Ζαρδούκας Κων. 18.  Χαδουλός Κων.
5. Σίμος Βασ. 19. Ζησάκη Ξανθή
6. Κρικώνης Χρ. 20. Ανδρέου Νικ.
7. Γκανάτσιος Ζήσης 21. Σαΐτης Αστέριος
8. Κακαγιάννης Χρ. 22. Κοντογιάννης Ιωα.
9. Καραναστάσης Αθανάσιος 23. Διψάνας Αχιλλεύς
10. Μαϊμάρης Δημ. 24. Καρατέγος Μιχάλης
11. Τόπη - Σαΐτη Ζωή 25. Αργυρίου Ιωάννης
12. Ντόντος Γεωργ.         26. Νταναβάρα Αργυρή 
13. Βλάχος Αθαν. 27. Τσούγιας Χρήστος
14. Γκατζόγιας Παναγιώτης

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 )
---- Αν και νόμιμα κληθέντες

Για τη ψηφοφορία ενημερώθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης (άνευ ψήφου).

ΘΕΜΑ (1ο). «Έγκριση ίδρυσης Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)»
Αριθμός   Απόφασης ( 85)
Ο  κ.  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  έδωσε  το  λόγο  στον  κ.  Μανώλη  Γεώργιο  ,

Δήμαρχο Τεμπών και Πρόεδρο της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Τ. ο οποίος  εισηγούμενος το 1ο θέμα της της

Ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 769 ΦΕΚ τεύχος Β’ 06-05-2011 με το οποίο έγινε η Συγχώνευση

των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Τεμπών Λάρισας και σύσταση νέας
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Κοινωφελούς  Δημοτικής  Επιχείρησης,  αναφέρεται  ότι  ένας  από  τους  σκοπούς  της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Τεμπών είναι η λειτουργία

κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

Για  τον  λόγο  αυτό  εισηγούμαστε  την  ίδρυση  έξι  (6)  ΚΔΑΠ  (Κέντρο  Δημιουργικής

Απασχόλησης  Παιδιών)  στο  Δημοτικό  Σχολείο  Συκουρίου,  στο  Δημοτικό  Σχολείο

Καλοχωρίου, στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων, στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου, στο

Δημοτικό σχολείο Γόννων, στο Δημοτικό Σχολείο Πυργετού, αντίστοιχα.

Τα  δημοτικά  σχολεία  του  Δήμου  Τεμπών  πληρούν  όλες  τις  προδιαγραφές  όπως  αυτές

ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση αριθ.Π1β/Γ.Π οικ. 14951/2001 (φεκ 1397/τα Β 22-

10-2001  προϋποθέσεις  ίδρυσης  και  λειτουργίας  Κέντρων  Δημιουργικής  Απασχόλησης

Παιδιών  (επάρκεια  ύδρευσης,  ηλεκτροδότησης,  τηλεφωνικής  σύνδεσης,  αποχέτευσης,

πυροπροστασίας).

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι  χρηματοδοτούμενο 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και

πραγματοποιείται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Οι  θέσεις  εργασίας  που  θα  προκύψουν  μέσω  αυτού  του  προγράμματος  αφορούν

καθαρίστριες, γυμναστές και παιδαγωγούς, καθηγητές μουσικής, καθηγητές πληροφορικής,

θεατρολόγους, εφόσον όμως υπάρχει η ανάλογη συμμετοχή από τους μαθητές.

Τα  Κέντρα  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  (ΚΔΑΠ)  είναι  Μονάδες  δημιουργικής

απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων και ο σκοπός ύπαρξής τους στο

Δήμο μας είναι:

 H δημιουργική  απασχόληση  των  παιδιών  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  της

ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του χρόνου τους καθώς και

η εξυπηρέτηση των γονιών. 

 Τα  ΚΔΑΠ  στελεχώνονται  από  εξειδικευμένο  προσωπικό  για  τη  δημιουργική

απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες, που θα αναπτυχθούν. 

 Τα Κέντρα διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις

αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος.
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Το  κάθε  ΚΔΑΠ  αρχικά  θα  λειτουργήσει  με  την  δυναμικότητα  να  στεγάσει  τριάντα  (30)

παιδιά και η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί βάση αυτό του αριθμού, πληρώντας όλες τις

προδιαγραφές του πρότυπου οδηγού για την άδεια λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου ώστε να

ιδρυθούν τα  ΚΔΑΠ στο  Δήμο Τεμπών να δημιουργηθεί  ο  φάκελος που θα σταλεί  στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας για έγκριση.

Η κ. Κωστή Μαρία και ο κ. Χαδουλός Κωνσταντίνος είπαν τα εξής: Είμαστε θετικοί στην
δημιουργία  ΚΔΑΠ,  με  την  προϋπόθεση  ότι  τα  τηρηθούν  επ'ακριβώς  αυτά  που  πρέπει.
Δηλαδή:
Τα παιδιά θα απασχολούνται δημιουργικά, αναπτύσσοντας διάφορες εξωσχολικές δράσεις,
υπό την εποπτεία παιδαγωγών και άλλων ειδικών.
Έτσι οι εργαζόμενοι γονείς θα μπορούν να νιώθουν ανακούφιση, μιας και οι περισσότεροι
από αυτούς δουλεύουν χωρίς σταθερά ωράρια, μέσα σε ένα ανασφαλές και αντεργατικό
περιβάλλον.
Θεωρούμε βεβαίως  αυτονόητο ότι οι εκπαιδευτικοί και οι λοιποί που θα απασχοληθούν σε
αυτά τα κέντρα, θα πρέπει να υπογράφουν  συμβάσεις αορίστου χρόνου, προκειμένου να
διευκολύνεται η επίτευξη κλίματος εμπιστοσύνης και εξοικίωσης με τους μαθητές και να
αποφεύγεται  η  δημιουργία  άγχους  και  ανασφάλειας  στους  εργαζόμενους.  Η  πλήρης
χρηματοδότηση  του  προγράμματος  και  η  αξιοποίηση  ήδη  υπαρχόντων  χώρων  των
δημοτικών σχολείων, δεν δημιουργεί κανένα λόγο μη εφαρμογής της πρότασης μας.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ.  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  του
Ν.3463/2006, την εισήγηση, και μετά από καταμέτρηση ψήφων. 

Αποφασίζει  Ομόφωνα
1. Την ίδρυση των παρακάτω έξι  (6) Κέντρων Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών

(ΚΔΑΠ)  στο Δήμο Τεμπών:
 στο Δημοτικό Σχολείο Συκουρίου, 
 στο Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου, 
 στο Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων,
  στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου, 
 στο Δημοτικό σχολείο Γόννων και
 στο Δημοτικό Σχολείο Πυργετού,

2. να δημιουργηθεί ο φάκελος, από αρμόδιο γραφείο του Δήμου Τεμπών, ο οποίος

θα σταλεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας για έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 85/2020
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
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Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη
               (υπογραφή)               (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίτσης Γεωργ.
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