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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
Από το αρικ. 11/2018 πρακτικό ςυνεδρίαςθσ Δ.Σ. Διμου Τεμπϊν 

 
 Σιμερα ςτισ 24 του μινα Ιουλίου του ζτουσ 2018 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 20:00’ το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Τεμπϊν ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ ςτθν αίκουςα 
ςυνεδριάςεων «Αντλιοςτάςιο», φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4652/20-07-18  πρόςκλθςθ του 
Ρροζδρου του Δ. Σ.  που δθμοςιεφκθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του Διμου τθσ ζδρασ 
και επιδόκθκε με αποδεικτικό ςτουσ Συμβοφλουσ αυτοφ (άρκρο 95 του Ν. 3463/2006) για τθν 
ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ ςτο κατωτζρω κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 
 Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ αυτισ ο Ρρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΡΤΑ ( 27 ) Δθμοτικϊν Σ/λων ιταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε   ( 22 ) 
1. Καρατζγοσ Μιχάλθσ   13. Τςάτςαρθσ Χριςτοσ 

2. Μπουηζκθσ Ευκφμιοσ  14. Νικολάου Γεϊργιοσ 

3. Ζξαρχοσ Γεϊργιοσ  15. Μανϊλθσ Γεϊργιοσ 

4. Ηθςάκθ Ξανκι    16. Κυρίτςθσ Γεϊργιοσ 

5. Νταφοφλθσ Κων/νοσ  17. Τςιαπλζσ κωμάσ 

6. Ηάχοσ Βαςίλειοσ  18. Ντόντοσ Γεϊργιοσ 

7. Τςιόπα-Λφτρα Γεωργία  19. Καραναςτάςθσ Ακανάςιοσ 

8. Διψάνασ Αχιλλεφσ   20. Βλάγκασ Ιωάννθσ 

9. Ρανάγου Ελευκερία  21. Τηζκασ Θωμάσ 

10. Αργυρίου Ιωάννθσ  22. Μπίκασ Χριςτοσ 

11. Σαϊτθσ Αςτζριοσ  23. -- 

12. Τςεργάσ Κων/νοσ  24.----  

 
Α Π Ο Ν Σ Ε   ( 5 ) 

1. Τςοφγιασ Χριςτοσ  4. Μαϊμάρθσ Δθμιτριοσ 

2. Γκατηόγιασ Ραναγιϊτθσ  5. Κακαγιάννθσ Χριςτοσ 

3. Τςζτςιλασ Δθμιτριοσ   Αν και νόμιμα κλθκζντεσ 

 

 Στθν ςυνεδρίαςθ προςκλικθκε και παρζςτθ ο ΔΘΜΑΧΟΣ κ. Κολλάτοσ Κων/νοσ. 
Στθ ςυνεδρίαςθ ορίςκθκε ειδικόσ γραμματζασ  θ  Κοντογιάννθ  Ραραςκευι  υπάλλθλοσ του 
Διμου για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν. 
 Ρροςκλικθκαν και παρζςτθςαν οι Ρρόεδροι των Δθμοτικϊν και Τοπικϊν  Κοινοτιτων, 
Καλότυχοσ Γ., Καραπάνου-Μαγαλιοφ Άννα, Λαϊνασ Ακ., κακϊσ και ο  εκπρόςωποσ Τοπικισ 
Κοινοτιτασ  Λαγοφροσ Ι.. 
 Ο  Ρρόεδροσ   του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κ. Καρατζγοσ  φςτερα από τθν διαπίςτωςθ 
φπαρξθσ απαρτίασ, κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ειςάγοντασ το κζμα τθσ θμεριςιασ 
διάταξθσ για ςυηιτθςθ.   
 
ΘΕΜΑ (2ο). «Τποβολι αίτθςθσ για άδεια Κδρυςθσ και Λειτουργίασ των Παιδικών τακμών του 
Διμου Σεμπών» 
Αρικμόσ   Απόφαςθσ  (136) 
 
 Το κζμα ειςθγικθκε ο Αντιδιμαρχοσ κ. Τςεργάσ Κων. 



Το Δθμοτικό Συμβοφλιο Τεμπϊν καλείται μετά από ςυηιτθςθ να εγκρίνει τθν  υποβολι αίτθςθσ 
για άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του  Ραιδικοφ Στακμοφ Μακρυχωρίου και του Ραιδικοφ 
Στακμοφ Συκουρίου του Διμου Τεμπϊν από τθν αρμόδια υπθρεςία του  διμου.   
 
Αφοφ λάβει υπόψθ: 
1. Το άρκρο 65 του Ν. 3852/2010 τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 65 του Ν. 3852/2010 

«το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει για όλα τα κζματα που αφοροφν το Διμο, εκτόσ από 
εκείνα που ανικουν εκ του νόμου ςτθν αρμοδιότθτα του δθμάρχου ι άλλου οργάνου του 
διμου ι το ίδιο το δθμοτικό ςυμβοφλιο μεταβίβαςε ςε επιτροπι του»,  

2. Το άρκρο 2 παρ. 2 του Ρ.Δ. 99 (ΦΕΚ 141/2809-2017)Με το Ρ.Δ. υπ. Αρικμ. 99 (ΦΕΚ 
141/Τ.Α728-9-2017) . «Κακοριςμόσ προχποκζςεων αδειοδότθςθσ και λειτουργίασ των 
παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν που λειτουργοφν εντόσ νομικϊν προςϊπων των 
διμων ι υπθρεςίασ των διμων», και ςυγκεκριμζνα ςτο Άρκρο 2 παρ. 2α αναφζρεται ότι, θ 
άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ χορθγείται από τθν αρμόδια υπθρεςία του οικείου διμου, 
μετά τθν υποβολι Απόφαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (ςτθν περίπτωςθ που ο ςτακμόσ 
λειτουργεί εντόσ τθσ υπθρεςίασ του διμου) ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του νομικοφ 
προςϊπου, που υπζχει κζςθ αίτθςθσ και που αναγράφει τθν επωνυμία, το είδοσ του 
ςτακμοφ (Βρεφικόσ, Ραιδικόσ, ι Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ), τθν ζδρα, τον μζγιςτο αρικμό 
των βρεφϊν ι/και νθπίων που κα εξυπθρετοφνται και τα τμιματα που κα λειτουργιςουν 
εντόσ του ςτακμοφ. Επιπλζον δθλϊνεται θ δυνατότθτα και θ επάρκεια φδρευςθσ, 
θλεκτροδότθςθσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ. 

3. Τα  ςυνθμμζνα ζγγραφα τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν με κζμα: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΕΡΙΚΙΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑΣ ΧΘΣΘΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ: ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΑΚΥΧΩΙΟΥ ΚΑΙ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΚΟΥΙΟΥ. Σφμφωνα με το οποίο δθλϊνεται θ 
δυναμικότθτα των Ραιδικϊν Στακμϊν και θ δυνατότθτα και επάρκεια φδρευςθσ, 
θλεκτροδότθςθσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν 
Στακμϊν. 

 
Σφμφωνα με τθν τεχνικι ζκκεςθ ο  παιδικόσ ςτακμόσ  Μακρυχωρίου κα μποροφςε να 
φιλοξενιςει 56 νιπια ςε 3 τμιματα (εφόςον κάκε τμιμα μπορεί να απαςχολεί το ανϊτερο 25 
νιπια) και 18 βρζφθ ςε 2 τμιματα (εφόςον κάκε τμιμα μπορεί να απαςχολεί το ανϊτερο 12 
βρζφθ) αλλά λόγω τθσ διαμόρφωςθσ των χϊρων το κτίριο κρίνεται κατάλλθλο για χριςθ 
παιδικοφ / βρεφικοφ ςτακμοφ με 56 ΝΘΡΙΑ ςε 3 τμιματα και 12 ΒΕΦΘ ςε 1 τμιμα . 
 
Θ υπϋ Αρικ. 496/2005 οικοδομικι άδεια τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Λάριςασ αφορά τθν 
ανζγερςθ Ραιδικοφ ςτακμοφ με πρόβλεψθ κατάλλθλων χϊρων και για βρζφθ.  Πμωσ, το 
βρεφικό τμιμα ουδζποτε λειτοφργθςε κακϊσ δεν υπιρξε ςχετικι ηιτθςθ για φιλοξενία βρεφϊν, 
κατά ςυνζπεια λειτουργεί μόνο το τμιμα Α του παιδικοφ ςτακμοφ (ςφμφωνα με τον παρακάνω 
πίνακα). 
 
Σφμφωνα με τθν τεχνικι ζκκεςθ ο  παιδικόσ ςτακμόσ  Συκουρίου κα μποροφςε να φιλοξενιςει 
57 νιπια ςε 3 τμιματα (εφόςον κάκε τμιμα μπορεί να απαςχολεί το ανϊτερο 25 νιπια) αλλά 
λόγω τθσ διαμόρφωςθσ των χϊρων το κτίριο κρίνεται κατάλλθλο για χριςθ παιδικοφ ςτακμοφ 
με : 50 ΝΘΡΙΑ ςε 2 τμιματα. 
 
Σθμειϊνεται ότι θ τελικι δυναμικότθτα των αικουςϊν κα κακοριςτεί από τθν αρμόδια 
υπθρεςία του Διμου ανάλογα με τθ ηιτθςθ και τθ ςυγκρότθςθ τμθμάτων και το προςωπικό 
που μπορεί να διατεκεί ςτο ςτακμό για εξυπθρζτθςθ των παιδιϊν – τα οποία προβλζπονται 
από τον Ρρότυπο Κανονιςμό Λειτουργίασ Ραιδικϊν και Βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν (ΦΕΚ 
4249/Β/05.12.2017) - με απϊτερο ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία του ςτακμοφ. 
 



Θ δυναμικότθτα των Δθμοτικϊν Ραιδικϊν Στακμϊν  του Διμου Τεμπϊν αναγράφονται ςτον 
παρακάτω πίνακα (είδοσ του ςτακμοφ Βρεφικόσ, Ραιδικόσ, ι Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ, τθν 
ζδρα, τον μζγιςτο αρικμό των βρεφϊν ι/και νθπίων που κα εξυπθρετοφνται και τα τμιματα 
που κα λειτουργιςουν εντόσ του ςτακμοφ). 
 

ΕΙΔΟ  ΣΑΘΜΟΤ ΕΔΡΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΥΧΩΙΟΥ  ΜΑΚΥΧΩΙ 56 ΝΘΡΙΑ 3 

ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΚΟΥΙΟΥ ΣΥΚΟΥΙΟ 50 ΝΘΡΙΑ 2 

 
Οι παραπάνω βρεφονθπιακοί, βρεφικοί, παιδικοί ςτακμοί του Διμου Τεμπϊν, ζχουν τθ 
δυνατότθτα και τθν επάρκεια φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και 
αποχζτευςθσ. 
  
 Και κάλεςε το Δ.Σ. ν’ αποφαςίςει ςχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ του άρκρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τθν ειςιγθςθ του Ρροζδρου  και  μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ   
    

Α π ο φ α ς ί η ε ι   Ο μ ό φ ω ν α   
 

 Τθν  υποβολι αιτιματοσ, για ζκδοςθ άδειασ  Κδρυςθσ και λειτουργίασ των  Ραιδικϊν 
Στακμϊν του Διμου Τεμπϊν,  από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, όπωσ αναγράφονται ςτον 
παρακάτω πίνακα (είδοσ του ςτακμοφ Βρεφικόσ, Ραιδικόσ, ι Βρεφονθπιακόσ Στακμόσ, θ ζδρα, ο 
μζγιςτοσ αρικμόσ των βρεφϊν ι/και νθπίων που κα εξυπθρετοφνται και τα τμιματα που κα 
λειτουργιςουν εντόσ του ςτακμοφ).: 
  

ΕΙΔΟ  ΣΑΘΜΟΤ ΕΔΡΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΥΧΩΙΟΥ  ΜΑΚΥΧΩΙ 56 ΝΘΡΙΑ 3 

ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΚΟΥΙΟΥ ΣΥΚΟΥΙΟ 50 ΝΘΡΙΑ 2 

 
 

 

 Οι παραπάνω παιδικοί ςτακμοί του Διμου Τεμπϊν, ζχουν τθ δυνατότθτα και τθν 
επάρκεια φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ. 
 
 
Θ παροφςα απόφαςθ ζλαβε τον αρικμό 136/2018 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντλθκζντων των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ λφεται θ ςυνεδρίαςθ. 
Ζτςι ςυντάχκθκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μζλθ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου ωσ παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδροσ          Σα Μζλθ 

              (υπογραφι)                    (υπογραφζσ) 
Ριςτό αντίγραφο 
O Ρρόεδροσ Δ.Σ. 

 
Καρατζγοσ Μιχ. 


