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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 28 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4155/27-06-2018  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 & άρθρο 6 
του Ν. 4071/2012) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 27 ) 

1.  Καρατέγος Μιχάλης   15. Νταφούλης Κων/νος 

2. Τσεργάς Κων/νος  16. Διψάνας Αχιλλεύς 

3.  Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία    17. Μπίκας χρήστος 

4. Σαϊτης Αστέριος   18. Μανώλης Γεώργιος 

5. Αργυρίου Ιωάννης   19. Κυρίτσης Γεώργιος 

6. Ζάχος Βασίλειος  20. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

7. Τσιαπλές Θωμάς  21. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Ζησάκη Ξανθή  22. Νικολάου Γεώργιος 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  23. Μαϊμάρης Δημήτριος 

10. Πανάγου Ελευθερία  24. Βλάγκας Ιωάννης 

11. Μπουζέκης Ευθύμιος  25. Κακαγιάννης Χρήστος 

12. Τσούγιας Χρήστος  26.Τζέκας Θωμάς 

13. Τσέτσιλας Δημήτριος  27.Ντόντος Γεώργιος 

14. Έξαρχος Γεώργιος   

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 0 ) 

                                Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 
Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος  ύστερα από την διαπίστωση 

ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα Ομόφωνα  αποφάσισαν, για το κατεπείγον της συνεδρίασης 
(άρθρο 67 του, παρ. 5 του Ν.3852/2010), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (1ο) «Συμμετοχή στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων 
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας»  
Αριθμός   Απόφασης ( 119) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Κολλάτος Κων. 
 



 Η χρηματοδότηση από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, πραγματοποιείται, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία έως δύο νέων τμημάτων 
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, σε κάθε δήμο. 
 
 Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται : 
α. Όλοι οι δήμοι της χώρας οι οποίοι ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, 
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. 
β. Τα νομικά πρόσωπα των δήμων τα οποία ήδη λειτουργούν σταθμούς με τμήματα βρεφικής, 
παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας. 
Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς 
υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί, ώστε να τα στεγάσει ή να αποτελέσουν 
τμήματα νέου/νέων σταθμού/σταθμών που θα συστήσει ο δήμος. 
Η συνολική επιχορήγηση για τους δικαιούχους των κατηγοριών (α), (β) δεν μπορεί να ξεπερνά 
το ποσό των 50.000,00 ευρώ για τις κατηγορίες δαπανών του άρθρου 2 για 
– Ένα τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών. 
– Ένα τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων. 
 
 Αντικείμενο της χρηματοδότησης 
Η χρηματοδότηση καλύπτει τη δαπάνη για: 
Εργασίες ανακαίνισης-επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κενών και ελεύθερων 
κτιριακών χώρων οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, χρήση και νομή, στους δήμους ή 
νομικά τους πρόσωπα ή είναι παραχωρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμένοι από αυτούς. 
Το κόστος προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία των νέων τμημάτων 
φροντίδας βρεφών και νηπίων, πιθανές δαπάνες αναγκαίων προπαρασκευαστικών και 
υποστηρικτικών μελετών και υπηρεσιών. Οι εργασίες διαμόρφωσης του χώρου κάθε νέου 
τμήματος πρέπει να διασφαλίζουν την απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει το π.δ. 
99/2017 (Α΄141). 
 
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για χρηματοδότηση 
Φορέας υλοποίησης εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, 
τηρείται η παρακάτω διαδικασία: 
α. Η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημοσιεύει πρόσκληση προς τους δικαιούχους για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος συμμετοχής προς ένταξη του δήμου ή του νομικού του προσώπου στο 
πρόγραμμα χρηματοδότησης. Με την πρόσκληση, καθορίζονται ο χρόνος υποβολής της 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα ΚΥΑ. 
β. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη 
χρηματοδότηση του δήμου ή του νομικού του προσώπου, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων 
βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και, σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερα 
των δύο τμημάτων ανά δήμο, κατόπιν σχετικής απόφασης του δημοτικού του συμβουλίου ή του 
διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να 
λειτουργήσουν τα νέα τμήματα δήμοι ή νομικά τους πρόσωπα. 
 
 Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3777/2 Μαΐου  2018 πρόσκλησης της Ελληνικής Εταιρίας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ΑΕ για την υποβολή προτάσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ανωτέρω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα προτιθέμεθα να 
υποβάλουμε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στο εν 
λόγω πρόγραμμα για την δημιουργία παιδικού σταθμού στους Γόννους (με μικρές 



τροποποιήσεις τμήματος του ισογείου του Δημαρχείου) του Δήμου Τεμπών, με συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης  50.000,00 €. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως αποφασίσετε θετικά για τη συμμετοχή του 
Δήμου Τεμπών στο εν λόγω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για τη δημιουργία παιδικού σταθμού 
στους Γόννους (με μικρές τροποποιήσεις τμήματος του ισογείου του Δημαρχείου Γόννων) του 
Δήμου Τεμπών, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης  50.000,00 €. 
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Μανώλης: αν και διαφωνούμε με το θεσμό των διμήνων, λόγω της έκτακτης όμως  ανάγκης που 
προκύπτει για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, θα συμφωνήσουμε. Λέμε Ναι. 
Μπίκας: Θέλουμε σταθερές και μόνιμες σχέσεις εργασίας. Διαφωνούμε 
 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 & 67 του Ν.3852/2010, του Ν. 
3463/2006, την εισήγηση του Αντιδημάρχου  και  μετά από διαλογική συζήτηση  [Μειοψήφησε 
ο κ. Μπίκας, ο οποίος ψήφισε ΟΧΙ]. 
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
 
 Την συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στο εν λόγω Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα για τη 
δημιουργία παιδικού σταθμού στους Γόννους (με μικρές τροποποιήσεις τμήματος του ισογείου 
του Δημαρχείου Γόννων) του Δήμου Τεμπών, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης  50.000,00 €. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 119/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Καρατέγος  Δημ. 


