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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 17/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 27 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε  τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, ύστερα από 
την με αριθ. πρωτ. 7746/23-12-2022 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. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  11. Βλάχος Αθαν 

2. Σίμος Βασ.  12.  Κολλάτος Κων/νος   

3. Μητσογιάννης Nικ.  13.  Κοντογιάννης Ιωαν. 

4. Ζαρδούκας Κων.  14.  Αργυρίου Ιωάννης   

5. Ντόντος Γεωργ.     15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Κωστή Μαρία   

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Χαδουλός Κων.     

9. Κυρίτσης Γεώργιος   19.   Κακαγιάννης Χρ. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος  
 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1.  Τόπη – Σαΐτη Ζωή    5. Τσεργάς Κων/νος 

2.  Ζησάκη Ξανθή   6.  Τσούγιας Χρήστος 

 3.  Καρατέγος Μιχάλης   7.  Κρικώνης Χρ. 

       4.  Νταναβάρα Αργυρή   8.  Σαΐτης Αστέριος  
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης 
Γεώργιος, λόγω ασθένειας. 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων παρέστησαν 
οι Πρόεδροι Κρανιάς (Μήτσιου Ι.)  & Αιγάνης (Αναγνωστοπούλου Θ.) 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, αφού πρώτα διάβασε την επιστολή του Δημάρχου.  
 
ΘΕΜΑ (6ο). «Έγκριση υποβολής αίτησης για Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας του Παιδικού 
Σταθμού Γόννων» 
Αριθμός   Απόφασης ( 102) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Σίμος   Βασίλειος. 
 



 Το ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ του Δήμου Τεμπών, 
μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αίτησης για άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του  Παιδικού Σταθμού 
Γόννων του Δήμου Τεμπών  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών καλείται μετά από συζήτηση να εγκρίνει την αίτηση για 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του  Παιδικού Σταθμού Γόννων του Δήμου Τεμπών από την αρμόδια 
υπηρεσία του  δήμου.   
 

Αφού λάβουν υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει 

για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του».  

2. Το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ. 99 (ΦΕΚ Α 141/28-09-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων 
αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν 
εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», στο οποίο αναφέρεται ότι η 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου, 
μετά την υποβολή Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (στην περίπτωση που ο σταθμός 
λειτουργεί εντός της υπηρεσίας του δήμου) ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου, που υπέχει θέση αίτησης και που αναγράφει την επωνυμία, το είδος του σταθμού 
(Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός), την έδρα, τον μέγιστο αριθμό των βρεφών 
ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός του 
σταθμού. Επιπλέον δηλώνεται η δυνατότητα και η επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. 

3. Το άρθρο 8 του ΦΕΚ 4249/Β 5-12-2017 που αφορά τον πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας 
Δημοτικών Παιδικών και Βρεφικών Σταθμών 

4. Τα  συνημμένα έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ:  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ.  

Σύμφωνα με το οποίο δηλώνεται η δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών και η δυνατότητα και 
επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών. 
 

 Η δυναμικότητα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Τεμπών αναγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα (είδος του σταθμού Βρεφικός, Παιδικός, ή Βρεφονηπιακός Σταθμός, την έδρα, τον 
μέγιστο αριθμό των βρεφών ή/και νηπίων που θα εξυπηρετούνται και τα τμήματα που θα 
λειτουργήσουν εντός του σταθμού). 

 

Ο παραπάνω βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Τεμπών, έχει τη δυνατότητα και την επάρκεια 
ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. 

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου  και  μετά από 
διαλογική συζήτηση   

 
 
 

ΕΙΔΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΔΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΓΟΝΝΩΝ 

ΓΟΝΝΟΙ 25 ΝΗΠΙΑ 1 



Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 
 Εγκρίνει  την υποβολή αίτησης για άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του  Παιδικού 
Σταθμού Γόννων του Δήμου Τεμπών, από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 102/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 


