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Από το πρακτικό 20/2019 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα  την  30-10-2019,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  19.00,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ.22317/25-10-2019 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Δημητρίου Καραμανίδη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Γεωργάκος είναι παρών. 

    ΘΕΜΑ:  «Έγκριση  εγγραφών  ατόμων  στη  νέα  δομή  ΚΔΑΠ  ΜΕΑ  έναντι
τροφείων».

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο προεδρεύων σύμβουλος διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 33
δημοτικών συμβούλων  ήταν:

                                    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                            
 1. Δημήτριος Καραμανίδης 18. Ιωσήφ Στύλος

 2. Ιωάννης Δαρδαμάνης 19. Νικόλαος Λουφέκης

 3. Γρηγόριος Κουμπής 20. Ευάγγελος Ροπόκης

 4. Κωνσταντίνος Ακρίβης 21. Φώτιος Ζέρβας

 5. Λεωνίδας Αργυρός 22. Κωνσταντίνος Δήμου 

 6. Αθηνά Κωνσταντάκη 23. Ηλίας Αλεξανδρής  

 7. Γεώργιος Σαριάνογλου 24. Χρήστος – Ευκλείδης Φονταράς 

 8. Νικόλαος Παγγές 25. Βασίλειος Κωστούλας

 9. Χρήστος Μπαΐλης 26. Αθανάσιος Ανωγιάτης

10. Κωσταντίνος Ματέρης 27. Παναγιώτης Λελοβίτης

11. Κοσμάς Κορωναίος 28. Σταύρος Αμάραντος

12. Ευάγγελος Γιαννουλάτος 29. Ειρήνη Παπαδημητρίου

13. Παύλος Σαραμπασίνας 30. Χρύσανθος Κυριαζής

14. Λάζαρος Πιπιλίδης 31. Κωνσταντίνος Κύρλας

15. Γεώργιος Νίτσας 32. Μιχαήλ Γεωργούλης

16. Αναστάσιος Αμάραντος 33. Χαράλαμπος Κακιούζης

17. Γεώργιος Ντόντης

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  :  Κανένας.

Κατά  την  διάρκεια  της  συνεδρίασης  και  πριν  την  συζήτηση  του  παρόντος  θέματος,
αποχώρησαν οι κ.κ.  Κύρλας, Ζέρβας και Λουφέκης.
Στην  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  και  ο  κ.  Μπόμπορης  Σταύρος,  υπάλληλος  του  Δήμου
Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. 

Αριθ. Θέματος     :    9ο  
Αριθ. Απόφασης  : 400/2019



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην
συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  την εισήγηση της Δ/νσης
κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής , Δήμου Πρέβεζας , (αρμόδια κα. Ζουρουφίδου ),που έχει ως εξής:
<<Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο  65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')όπου ορίζεται ότι : 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.  Αριθ.  Π2β/Γ.Π.οικ.14957/01  (ΦΕΚ  Β  1397)«Προϋποθέσεις  ίδρυσης  και
λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ) από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών,
Επιχειρήσεις  ιδιωτικού  δικαίου  ή  Εταιρείες  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  του
άρθρου 741 του αστικού κώδικα, άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιώτες».
3.Την αριθ. 181/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΘΕΜΑ: «Εξέταση
ίδρυσης νέας δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Πρέβεζας σε κτίριο του ΚΦΙΑ στην
περιοχή Νεοχωρίου Πρέβεζας -αποδοχή παραχώρησης».
4.Την αριθ. 189/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 91Β0ΩΞΧ-ΛΨΡ)
«Έγκριση α) τροποποίησης της αριθ.181/2017 Α.Δ.Σ ως προς τη δυναμικότητα
20 ατόμων και το ωράριο λειτουργίας του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Πρεβεζας και β) του
κανονισμού λειτουργίας»
5.Την αριθ. 647/24-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΓ37Λ9=ΨΨΚ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Πρεβεζας /Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ_ΜΕΑ Δήμου Πρεβεζας
6.Την  αριθ.  571/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖΛΛΩΞΧ-
Λ6Π)  «  καθορισμός  τροφείων  παιδικών  σταθμών  και  του  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  Δήμου
Πρεβεζας, για το έτος 2019 »
7.  Το  άρθρο  5  «Δικαίωμα  εγγραφής  –εγγραφή  –κριτήρια  επιλογής  »  του
κανονισμού του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
8. Την από 3-9-2019 ανακοίνωση –ενημέρωση του κοινού για την εγγραφή νέων
παιδιών πλην των 11 (έντεκα)οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής για το έτος 2019-2020»  

  Επειδή: 
 α) Η  δυναμικότητα του  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι 20 παιδιά ,έχουν εγγραφεί με voucher
11 παιδιά και απομένουν εννέα (9) κενές θέσεις
 β) Στην υπηρεσία μας μετά την παραπάνω ανακοίνωση  υποβλήθηκε η με αριθ.
Πρωτ.18968/17-09-2019 αίτηση της   κ  Π.Γ. του Ε , εμπρόθεσμα και με όλα τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή  του παιδιού της στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ
του Δήμου μας  Π.Θ του Μιχαήλ 
γ)Με την προαναφερόμενη με αριθ. 647/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
, τα οικονομικά κριτήρια της  οικογένειας  την εντάσσουν στην κατηγορία από
18001-22000€ με αντίστοιχη καταβολή τροφείων 35€ το μήνα για το έτος 2019

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 Να εγκριθεί η εγγραφή  του παιδιού με τα στοιχεία (αρχικά για λόγους προσ
ωπικών  δεδομένων)  Π.Θ  του  Μιχαήλ  στο  ΚΔΑΠ-ΜΕΑ  του  Δήμου  το  οποίο
λειτουργεί  στο  Νεοχώρι  Πρεβεζας  με  το  ποσό  των 35€ τον μήνα για  το  έτος
2019>>

Ο  Πρόεδρος  έδωσε  τον  λόγο  στον   Δήμαρχο  και  στους  δημοτικούς  συμβούλους  να
τοποθετηθούν  επί του θέματος, όπως αναλυτικά προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά της παρούσας.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Εμείς ψηφίζουμε ΝΑΙ και κάνουμε πρόταση, ότι θέλουμε εγγραφή
των ατόμων στη Νέα Δομή χωρίς τροφεία. 



Στην συνέχεια ο Πρόεδρος  ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ.  να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….........................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του:

 την εισήγηση της υπηρεσίας ,
 την  αριθ.  Π2β/Γ.Π.οικ.14957/01 (ΦΕΚ  Β  1397)«Προϋποθέσεις  ίδρυσης  και

λειτουργίας  Κέντρων  Δημιουργικής  Απασχόλησης  Παιδιών  με  Αναπηρία  (ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ) από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και  Ιδιωτικού Δικαίου αυτών,
Επιχειρήσεις  ιδιωτικού  δικαίου  ή  Εταιρείες  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  του
άρθρου 741 του αστικού κώδικα,  άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιώτες»,

 την αριθ. 181/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΩΠΩΞΧ-1ΝΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με ΘΕΜΑ: «Εξέταση ίδρυσης νέας δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Πρέβεζας σε κτίριο
του ΚΦΙΑ στην περιοχή Νεοχωρίου Πρέβεζας -αποδοχή παραχώρησης»,

 την  αριθ.  189/2018 απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  91Β0ΩΞΧ-ΛΨΡ)
«Έγκριση: α) τροποποίησης της αριθ.181/2017 Α.Δ.Σ ως προς τη δυναμικότητα  20
ατόμων και  το  ωράριο  λειτουργίας  του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας  και  β)  του
κανονισμού λειτουργίας»,

 την αριθ.  647/24-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΓ37Λ9=ΨΨΚ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Πρέβεζας /Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ_ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας,

 την αριθ. 571/2018 (ΑΔΑ:ΩΖΛΛΩΞΧ-Λ6Π) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου :
« καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας, για
το έτος 2019 »,

 το άρθρο 5 «Δικαίωμα εγγραφής –εγγραφή –κριτήρια επιλογής » του κανονισμού
του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,

 Την από 3-9-2019 ανακοίνωση –ενημέρωση του κοινού για  την εγγραφή νέων
παιδιών πλην των 11 (έντεκα)οι  οποίοι  έχουν ενταχθεί  στο πλαίσιο της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής για το έτος 2019-2020»

 τις  διατάξεις  των  άρθρων  75,  93,  95,  96  &  97  του  Ν.3463/2006  ΦΕΚ
Α΄114/8.06.2006, (Δημοτικός Κοινοτικός  κώδικας),

 τις διατάξεις  των  άρθρων 65, 66, 67, 68, 69 & 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α΄7.06.2010),όπως ισχύουν,

 τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Την  έγκριση  εγγραφής  του  παιδιού  με  τα  στοιχεία  (αρχικά  για  λόγους  προσωπικών
δεδομένων) Π.Θ του Μιχαήλ στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου το οποίο λειτουργεί στο Νεοχώρι
Πρέβεζας με το ποσό των 35,00€ τον μήνα για το έτος 2019, σύμφωνα με την αριθ.
571/2018 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ:ΩΖΛΛΩΞΧ-Λ6Π).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  400/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


