
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 9-6-2021  9ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 

αρ.95), σήμερα την 9ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 9010/4-6-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

 

ΘΕΜΑ  3Ο  Η.Δ. 

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στο Δήμο 

Φιλοθέης - Ψυχικού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι (20) και απόντες επτά (7) ήτοι: οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δελακουρίδης 

Ιωάννης, Χανακούλας Αθανάσιος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Ξυριδάκης Παντελής 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Ζαφρακοπούλου Σοφία  

Γκιζελή Αλίκη       Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Ζερβός Νικόλαος        Δελακουρίδης Ιωάννης 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              Χανακούλας Αθανάσιος  

Παπαχρόνης Γεώργιος        Καβαλάρης Ιωάννης    

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Χαροκόπος Παντελής   

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 82/9-6-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  9530/14-06-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΨΔΣΥΩΗ8-ΘΦΩ



 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε κατά τις ανακοινώσεις.  

Η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Ζαφρακοπούλου Σοφία προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, 

Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις 

(Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

             Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-

19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-

Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Πετρίτση -Μουράντ 

Αικατερίνη, Ζαφροκοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος,  Δημουλά 

Ελισσάβετ - Ελένη, Τρέζου Μαρία- Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. 

Μούτσιος Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:   

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού με γνώμονα τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, τη βελτιστοποίηση των 

παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, στα πλαίσια υλοποίησης νέων δράσεων που 

εντάσσονται στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη 

δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η ίδρυση και λειτουργία ενός 

Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών –ΚΔΑΠ. 

Δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι οι φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/Β/2016). 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, έχει τη δυνατότητα  να προχωρήσει στην 

ίδρυση και λειτουργία ενός κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), μέσω του προγράμματος  

της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», με σκοπό τη διευκόλυνση κυρίως 

των εργαζόμενων γονέων. 

Η λειτουργία των ΚΔΑΠ (Δομές Γ) χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης «εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και ωφελούμενες οι 

μητέρες των αντίστοιχων κατηγοριών των παιδιών, μετά από ετήσιες δημόσιες προσκλήσεις. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κάθε μητέρα επιδοτείται με το ποσό 1.330,00 € ετησίως για συμμετοχή 

σε προγράμματα ΚΔΑΠ (με εισοδηματικά κριτήρια). 

Τα ΚΔΑΠ είναι μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών. 

Σκοπός του ΚΔΑΠ  είναι η ενασχόληση των παιδιών για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός 

σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με την ατομική και οργανωμένη 

δραστηριότητα, η καλλιέργεια και διεύρυνση των κλίσεων, της φαντασίας, των δεξιοτήτων, η 

δημιουργικότητα και αυτοέκφρασή τους.  

Επίσης σκοπός του ΚΔΑΠ είναι να καλύψει τις ανάγκες των γονέων για ελεύθερο χρόνο. 

Το  ΚΔΑΠ μπορεί να διασυνδέεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κλπ. 

τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης. 

Το ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών του παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

- Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την 

ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας. 

- Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης, θεατρικού παιχνιδιού, 

μουσικοκινητικής αγωγής, οικολογίας, καταναλωτικής αγωγής. 

- Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων. 

- Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Δικαίωμα εγγραφής και κριτήρια επιλογής παιδιών: Δικαίωμα εγγραφής στο ΚΔΑΠ έχουν τα παιδιά 

που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή, καθώς και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της 

εγγραφής των παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. 

Κριτήρια επιλογής των παιδιών αποτελούν η οικονομική κατάσταση των γονέων (προηγούνται τα παιδιά 

των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα), οι πολύτεκνες οικογένειες, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα 

παιδιά γονέων με σωματική-πνευματική αναπηρία. 

Ωράριο λειτουργίας: Το ωράριο λειτουργίας του ΚΔΑΠ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού θα είναι μετά το πέρας 

του σχολικού ωραρίου, τις ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 14:00-22:00 σε δύο βάρδιες 

(14.00-18.00 και 18.00-22.00), εκτός της περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου που θα είναι για τις ώρες 08.00-16.00 σε 

δύο βάρδιες (08.00-12.00 και 12.00-16.00) εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία του σχολείου. 

Το ΚΔΑΠ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να προσαρμόζει τη λειτουργία του 

ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας του επιλεγμένου σχολείου. 

Διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή 

τοπικού γεγονότος. Επίσης με Απόφαση Δημάρχου η λειτουργία του μπορεί να ανασταλεί λόγω ειδικών 

συνθηκών. 

Στέγαση: Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ, πρέπει να πληρούν  τις τεχνικές προδιαγραφές όπως 

αυτές ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
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Υποθέσεων και Εσωτερικών και δύναται να προβλέπεται η στέγαση των ΚΔΑΠ σε δημόσια σχολικά κτίρια 

και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας τους, καθώς και να 

θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ήδη αδειοδοτημένων και λειτουργούντων σε 

σχολικά κτίρια ΚΔΑΠ, τα οποία μέχρι την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης συνεχίζουν να 

λειτουργούν νομίμως στα κτίρια όπου ήδη στεγάζονται. Προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΚΔΑΠ 

αποτελεί η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς τους από άτομα με αναπηρία. 

Η παραχώρηση της σχολικής µονάδας για τη δηµιουργία Κ.∆.Α.Π. γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, αρµοδιότητα 17 παρ 4 (Πρόσθετη αρµοδιότητα ∆ήµου « η διάθεση 

διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας»), του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 «Μεταβίβαση σχολικής 

περιουσίας στους ΟΤΑ», του άρθρου 1 του Ν.2345/1995 κατά το μέρος που δεν έχει καταργηθεί, του 

άρθρου 1 του Ν.4756/2020  και την 4/804/16- 12-1987 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ περί χρήσης σχολικών χώρων 

και την ∆Α/170/05-05-1998 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ περί παραχώρησης σχολικών χώρων. 

Η επιλογή του προτεινόμενου σχολικού κτιρίου έγινε με κριτήριο αφενός τη λειτουργία ενός ΚΔΑΠ 

στην Κοινότητα του Ν. Ψυχικού και αφετέρου τη διάθεση πιστοποιητικού πυροπροστασίας-πυρασφάλειας. 

Το σχολικό κτίριο θα ελεγχθεί αρμοδίως για την πληρότητα των τεχνικών προδιαγραφών, όπως 

αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση. 

Το ΚΔΑΠ προτείνεται να ιδρυθεί στην Δημοτική Κοινότητα Ν. Ψυχικού και να στεγάζεται στο 1ο 

Δημόσιο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού, επί των οδών Τζαβέλλα και Μπουμπουλίνας. 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον προϋπολογισμό 

του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και τους Δημότες. 

Για την ανάληψη λειτουργίας του ΚΔΑΠ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, εκδήλωσε ενδιαφέρον το 

Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Έχω τη Δύναμη». Σύμφωνα με το καταστατικό του, το 

Σωματείο έχει ως κύριο σκοπό τη δημιουργία, εφαρμογή, υποστήριξη και εκπόνηση προγραμμάτων 

ανθρωπιστικής δράσης που αφορούν κυρίως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ιδίως παιδιά καθώς και την 

ανάπτυξη φιλανθρωπικής δράσης προς τις ομάδες αυτές.  

Με τη συνημμένη με αρ. πρωτ. 8719/1-6-2021 επιστολή του, το ανωτέρω Σωματείο αιτείται την 

παραχώρηση ενός σχολικού κτιρίου για τρία χρόνια από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του και δηλώνει 

ότι αναλαμβάνει:  

- Τη διαμόρφωσή του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο Νόμος. Για τον  λόγο αυτό αιτείται 

και τη χορήγηση αδείας εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών, 

- Τη διαδικασία αδειοδότησης του ΚΔΑΠ, την πρόσληψη και μισθοδοσία του προσωπικού του, την 

ένταξη του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για την έκδοση vouchers, την 

καθαριότητα, την εν γένει τάξη και όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΚΔΑΠ χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των δημοτών, 
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- Την ενημέρωση των γονέων /δημοτών και αν απαιτηθεί τη σύνταξη των φακέλων τους, ώστε να 

λάβουν τα απαραίτητα VOUCHER προκειμένου τα παιδιά τους να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητές μας εντελώς δωρεάν, 

- Τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ, οι οποίες θα γίνονται εντελώς δωρεάν, 

σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει η ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

Επί του θέματος, συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού», το οποίο με την υπ’ αριθμ. 121/2021 

απόφασή του εισηγείται θετικά την παραχώρηση του 1ου Δημοσίου Γυμνασίου Ν. Ψυχικού για την ίδρυση 

και τη λειτουργία ΚΔΑΠ του Δήμου με συνεργαζόμενο φορέα μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου για 3 

χρόνια για τις ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 14:00-22:00 σε δύο βάρδιες (14.00-18.00 και 

18.00-22.00), εκτός της περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου που θα είναι για τις ώρες 08.00-16.00 σε δύο βάρδιες 

(08.00-12.00 και 12.00-16.00) εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία του σχολείου, προκειμένου να 

λειτουργήσει ως Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου, με την επισήμανση ότι 

ορισμένα Γυμνάσια ορίζονται κατ’ έτος από το Υπουργείο Παιδείας ως κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας και 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. και για τις 

παραχωρήσεις σχολικών χώρων. 

Ακολούθως, επί του θέματος συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού, η οποία με την υπ’ αριθμ. 5/2021 απόφασή της, επίσης εισηγείται θετικά για την παραχώρηση του 

σχολικού χώρου του 1ου Δημοσίου Γυμνασίου Νέου Ψυχικού για την ίδρυση και τη λειτουργία ΚΔΑΠ του 

Δήμου με συνεργαζόμενο φορέα.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και λαμβανομένων υπόψη των 

κάτωθι:  

- Της ανάγκης εξυπηρέτησης των εργαζόμενων γονέων, 

- Του κατεπείγοντος του θέματος, λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών εξαιτίας της πανδημίας, 

- Των καταληκτικών ημερομηνιών των αιτήσεων για την παραλαβή των απαραίτητων VOUCHERS, 

- Της χρονοβόρας και δαιδαλώδους διαδικασίας που απαιτείται για την λειτουργία των ΚΔΑΠ και της 

έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 

- Του γεγονότος ότι για την υλοποίηση της κοινωνικής αυτής δράσης δεν θα επιβαρυνθεί ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και οι δημότες, 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 

α) Την ίδρυση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- Κ.Δ.Α.Π. στη Δημοτική Κοινότητα του Ν. 

Ψυχικού  το οποίο  θα στεγάζεται στο 1ο Δημόσιο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού επί της οδού Τζαβέλλα και 

Μπουμπουλίνας. 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον προϋπολογισμό 

του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και τους Δημότες. 
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β) Την παραχώρηση ή μη του προαναφερόμενου σχολικού χώρου, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Νόμου, στο Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Έχω τη Δύναμη», που 

αναλαμβάνει: 

- την αδειοδότηση και τη λειτουργία του ΚΔΑΠ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, μετά το πέρας  του σχολικού 

ωραρίου, για τρία χρόνια  από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του, 

- τη διαμόρφωση των χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο Νόμος, δοθείσης της αδείας 

εισόδου από τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στο σχολείο 

- την πρόσληψη και μισθοδοσία του προσωπικού του ΚΔΑΠ 

-τη μέριμνα του φορέα για την καθαριότητα και αποκατάσταση τυχόν ζημιών, ώστε το διδακτήριο και ο 

σχολικός χώρος να παραδοθούν καθόλα έτοιμοι για τη λειτουργία του σχολείου μετά τη λήξη του εν λόγω 

προγράμματος, την εν γένει τάξη και όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ΚΔΑΠ χωρίς καμία 

οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των δημοτών, 

- την ενημέρωση των γονέων /δημοτών και αν απαιτηθεί τη σύνταξη των φακέλων τους, ώστε να λάβουν 

τα απαραίτητα VOUCHER προκειμένου τα παιδιά τους να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές 

μας εντελώς δωρεάν. 

- να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από το φορέα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που παραχωρείται, με 

απόλυτη απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης οικονομικής εκμετάλλευσης 

-εξ ολοκλήρου την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου καθώς και την ευθύνη διάρρηξης ή 

κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού του σχολείου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του 

ΚΔΑΠ 

-την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΔΑΠ  

-τη μη παρεμπόδιση λειτουργίας του σχολείου 

- παράδοση του χώρου στο σχολείο, εφόσον ζητηθεί για εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες του ΚΔΑΠ θα γίνεται εντελώς δωρεάν σύμφωνα με 

τους όρους και τους κανόνες που ορίζει η ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού δύναται να διακόψει τη συνεργασία του με τον φορέα «’Εχω τη 

Δύναμη» σε περίπτωση που ο φορέας δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με το προαναφερθέν 

αίτημά του και οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. 

Επίσης εάν δεν έχει εκδοθεί  η άδεια ίδρυσης – λειτουργίας του ΚΔΑΠ μέχρι τον Οκτώβριο, ο Δήμος 

Φιλοθέης-Ψυχικού δύναται να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση. 

             Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ίδρυση και 

λειτουργία ενός Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, αρµοδιότητα 17 παρ 4 

 (Πρόσθετη αρµοδιότητα ∆ήµου «η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας»), 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 «Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας στους ΟΤΑ» και  

του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995 κατά το μέρος που δεν έχει καταργηθεί, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4756/2020, 

8. Την υπ’ αριθμ. 4/804/16- 12-1987 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ περί χρήσης σχολικών χώρων και την 

∆Α/170/05-05-1998 Εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ περί παραχώρησης σχολικών χώρων, 

9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8719/1-6-2021 έγγραφο του Ανθρωπιστικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου 

«Έχω τη Δύναμη», 

10. Την υπ’ αριθμ. Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/Β/2016) Υπουργική Απόφαση, 

11. Την υπ’ αριθμ 121/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική 

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού», 

12. Την υπ’ αριθμ. 5/2021 απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας  

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει : 

α)  Την ίδρυση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- Κ.Δ.Α.Π. στη Δημοτική Κοινότητα του Ν. 

Ψυχικού  το οποίο  θα στεγάζεται στο 1ο Δημόσιο Γυμνάσιο Ν. Ψυχικού επί της οδού Τζαβέλλα και 

Μπουμπουλίνας. 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών δεν θα επιβαρύνει οικονομικά τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και τους Δημότες. 

β) Την παραχώρηση του προαναφερόμενου σχολικού χώρου, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Νόμου, στο Ανθρωπιστικό Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Έχω τη Δύναμη», που 

αναλαμβάνει: 

 την αδειοδότηση και τη λειτουργία του ΚΔΑΠ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, μετά το πέρας  του 

σχολικού ωραρίου, για τρία χρόνια  από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του, 

 τη διαμόρφωση των χώρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει ο Νόμος, δοθείσης της αδείας 

εισόδου από τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στο 

σχολείο, 

 την πρόσληψη και μισθοδοσία του προσωπικού του ΚΔΑΠ, 

 τη μέριμνα του φορέα για την καθαριότητα και αποκατάσταση τυχόν ζημιών, ώστε το διδακτήριο 

και ο σχολικός χώρος να παραδοθούν καθόλα έτοιμοι για τη λειτουργία του σχολείου μετά τη λήξη 

του εν λόγω προγράμματος, την εν γένει τάξη και όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του 

ΚΔΑΠ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου ή των δημοτών, 

 την ενημέρωση των γονέων /δημοτών και αν απαιτηθεί τη σύνταξη των φακέλων τους, ώστε να 

λάβουν τα απαραίτητα VOUCHER προκειμένου τα παιδιά τους να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις 

δραστηριότητές μας εντελώς δωρεάν, 

ΑΔΑ: ΨΔΣΥΩΗ8-ΘΦΩ



 

 να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από το φορέα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που παραχωρείται, 

με απόλυτη απαγόρευση της άμεσης ή έμμεσης οικονομικής εκμετάλλευσης 

 εξ ολοκλήρου την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου καθώς και την ευθύνη διάρρηξης 

ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού του σχολείου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας 

του ΚΔΑΠ, 

 την ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΚΔΑΠ,  

 τη μη παρεμπόδιση λειτουργίας του σχολείου, 

 παράδοση του χώρου στο σχολείο, εφόσον ζητηθεί για εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες του ΚΔΑΠ θα γίνεται εντελώς δωρεάν σύμφωνα με 

τους όρους και τους κανόνες που ορίζει η ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού δύναται να διακόψει τη συνεργασία του με τον φορέα «’Εχω τη 

Δύναμη» σε περίπτωση που ο φορέας δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με το προαναφερθέν 

αίτημά του και οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. 

Επίσης εάν δεν έχει εκδοθεί  η άδεια ίδρυσης – λειτουργίας του ΚΔΑΠ μέχρι τον Οκτώβριο, ο Δήμος 

Φιλοθέης-Ψυχικού δύναται να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 82/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  9ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9- 6- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

Ψυχικό, 14-6-2021 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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