
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 21/12.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  148/2020 
ΘΕΜΑ: 2Ο Η.Δ. «Αποδοχή των αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και 
έγκριση διάθεσης αιθουσών στα σχολικά κτίρια για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους  2020, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το 
Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 23286/12-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018  κάθε έναν των 
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                 ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Σταυρέλης Νικόλαος 
9. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
10. Μουρούτσος Γεώργιος   
11. Λαμπρινός Παναγιώτης,  
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Καρασάββας Ιωάννης 
14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
15. Πιέτρης Τιμολέων 
16. Γκερζελής Ιωάννης  
17. Τζέκου Παρασκευή 

 
 
 

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Ταγαράς Βσίλειος 
4. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος 
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Μελέτης Χρήστος 
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Μπουρσέ Ηλίας 
9. Ζώγκος Ανδρέας 
10. Δόντης Μιχαήλ 
11. Κονδύλης Μαρίνος 
12. Καλλίρης Πελοπίδας 
13. Πιέτρης Γεώργιος 
14. Πλατής Σπυρίδων  
15. Κορδώσης Χρήστος  
16. Ασημακόπουλος Μάριος 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωσε το 
Σώμα ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για τα 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης,  εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
αριθμού των μελών του. 
Στη συνέχεια  ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. πρωτ. 
7079/25-2-2015 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Κατεπείγουσας 
συνεδρίασης» το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου για  
κατεπείγουσα συνεδρίαση (τρίτη φορά) την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, με αριθμ. πρωτ. 23286/12-8-2020.  
Κατόπιν ανέφερε πως η παρούσα συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

1. Αντιμετώπιση απαιτητής υποχρέωσης σε έργο που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 871 του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών από άλλη πηγή χρηματοδότησης 

2. Αποδοχή των αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και έγκριση διάθεσης 
αιθουσών στα σχολικά κτίρια για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. 

3. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων-σωματείων 
κρίνεται κατεπείγουσα για τους κάτωθι λόγους που αναφέρονται και στην με αριθμ. πρωτ. 23286/12-8-2020 έγγραφη 
πρόσκληση ήτοι: 
α) πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η πληρωμή λογαριασμού, λόγω ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και 
λήξης την 31-8-2020 της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε.  Άσσου – 
Λεχαίου, Δ.Ε. Τενέας, Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων Π. Ε. Κορινθίας, β) πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την  
έκδοση άδειας και  λειτουργίας των ΚΔΑΠ και γ) υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες ενόψει της προετοιμασίας των ομάδων για τη 
έναρξη της νέας περιόδου.   
Για τους ανωτέρω λόγους ο Πρόεδρος έκρινε ότι, τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι κατεπείγοντα και 
έθεσε σε ψηφοφορία το κατεπείγον της πρόσκλησης. 
Η κα. Τζέκου Παρασκευή ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με το κατεπείγον για το 1ο και 3ο  θέμα της πρόσκλησης τα οποία θεωρεί 
ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε τακτική Συνεδρίαση. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής) το κατεπείγον 
της έκτακτης συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ  αυτών.- 
 
Ο Πρόεδρος για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή των αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής και της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και έγκριση διάθεσης αιθουσών στα σχολικά κτίρια για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.» 
έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  τα κάτωθι: 
Ο Δήμος και συγκεκριμένα το ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» με την υπ’ αριθμ. 6/12/2020 
απόφασή του, αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και για το 
λόγο αυτό ζήτησε να του παραχωρηθούν χώροι και αίθουσες στα κάτωθι σχολεία του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να 
λειτουργήσει το  Κ.Δ.Α.Π. :   

Α) Στο 1o Δημοτικό σχολείο Κορίνθου που στεγάζεται στην συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη 27 και Κολιάτσου από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες από 16.00 – 20.00 κατά τη χειμερινή περίοδο και 8.30 – 12.30 κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Β) Στο 3o Δημοτικό σχολείο Κορίνθου που στεγάζεται επί της οδού Κύπρου 119 από Δευτέρα έως Παρασκευή , ώρες από 
16.00 – 20.00 κατά τη χειμερινή περίοδο και 8.30 – 12.30 κατά την καλοκαιρινή περίοδο μετά το τέλος της σχολικής 
χρονιάς. 

Γ) Στο . 10o Δημοτικό σχολείο Κορίνθου που στεγάζεται επί της οδού Στεφάνου (τέρμα) από Δευτέρα έως Παρασκευή , 
ώρες από 16.00 – 20.00 κατά τη χειμερινή περίοδο και 8.30 – 12.30 κατά την καλοκαιρινή περίοδο μετά το τέλος της 
σχολικής χρονιάς. 

Δ) Στο 11o Δημοτικό σχολείο Κορίνθου που στεγάζεται επί της οδού Χρ. Τσαμαντά 19 – Καλλιθέα Κορίνθου από Δευτέρα 
έως Παρασκευή , ώρες από 16.00 – 20.00 κατά τη χειμερινή περίοδο και 8.30 – 12.30 κατά την καλοκαιρινή περίοδο μετά 
το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 
Τόσο οι διευθυντές των ανωτέρω σχολείων, όσο και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων  
με την αριθμ. 9/76/2020 απόφασή της εξέφρασαν θετική γνώμη, για την παραχώρηση χρήσης των ανωτέρω Σχολικών 
Μονάδων στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» για την δημιουργία ΚΔΑΠ και η οποία απόφαση 
της Σχολικής Επιτροπής εγκρίθηκε με την αριθμ. 6/37/2020 απόφασή της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κορινθίων. 
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Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι δομές που μπορούν να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στα 
παιδιά, με πολιτιστικές, αθλητικές και γενικά δημιουργικές δραστηριότητες. Λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και 
φιλοξενούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (5 ετών) έως 12 χρόνων. Ο θεσμός των 
Κ.Δ.Α.Π. προσφέρει επίσης στους γονείς τον απαραίτητο χρόνο να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020, μέσω voucher. 
Για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κάθε δομής Κ.Δ.Α.Π., απαιτούνται χώροι με ειδικές τεχνικές προδιαγραφές 
που περιγράφονται στο άρθρο 3, της Υ.Α. Π1β/Γ.Π.οικ.14951/9-10-2001 (ΦΕΚ 1397/Β΄/2001).  
Με το άρθρο 9, του  Ν.4018/2011 ορίζεται ότι οι διατάξεις της Υ.Α. Π1β/ΓΠ/οικ. 14951/09-10-01 (ΦΕΚ 1397 Β΄/22-10-01) 
εφαρμόζονται και στα Κ.Δ.Α.Π. των Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. 
Επίσης με την Υ.Α. με αριθμό Δ22 /οικ.40324/1605 (ΦΕΚ Β 2991/19-09-2016) επιτρέπεται η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. σε σχολικά 
κτίρια και σε χρόνους πέραν του διδακτικού ωραρίου, ή του διευρυμένου διδακτικού ωραρίου. Τα Κ.Δ.Α.Π. που 
φιλοξενούνται σε σχολικά κτίρια μπορεί να λειτουργούν και μεταξύ της λήξης του διδακτικού έτους και της έναρξης του 
επομένου, με εξαίρεση των ημερών Σαββάτου, Κυριακής.  
Τέλος, στην περ. (στ), της παρ. Ι, του άρθρου 75, του Ν.3463/2006, ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες του Δήμου 
περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με 
τη Σχολική Επιτροπή.  
Το κτίρια Κ.Δ.Α.Π. πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κώδικα, του Κτιριολογικού 
Κανονισμού - Κατηγορία Χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό 
πυροπροστασίας.  
Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ΄ ελάχιστον, το Κ.Δ.Α.Π. είναι:  

1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. Εάν το Κέντρο διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής 
αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού, η απαιτούμενη επιφάνεια για ταυτόχρονη απασχόληση 15 παιδιών είναι 40 τ.μ.  
2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ., με νιπτήρες, για 15 παιδιά.  
3. Γραφείο εκπαιδευτών επιφάνειας 15 τ.μ.  
4. Αποθήκη.  
5. Δύο (2) τουλάχιστον W.C.  
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση: α)της υπ’ αριθμ. 9/76/2020  απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων β) της υπ. αριθμ. 6/37/2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Δήμου Κορινθίων και γ) της παραχώρησης των αναγκαίων χώρων στις ανωτέρω Σχολικές Μονάδες ώστε να είναι δυνατή η 
έκδοση άδειας και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και 
αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, τις αποφάσεις Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, με αριθμ. Π1β/Γ.Π. οικ. 14951/9-10-2001 απόφαση 
«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών/ΚΔΑΠ (ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001) 
και με τις αριθμ. Π1β/Γ.Π.οικ.109707 (ΦΕΚ 1849/Β/12-09-2009) και Δ22/οικ.40324/1605 (ΦΕΚ 2991/Β/19-09-2016) 
αποφάσεις, τροποποίηση και συμπλήρωση της ανωτέρω, την εγκύκλιο Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Δ11/39766/1927/10.09.2019, την υπ’ αριθμ. 9/76/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης, 
την υπ’ αριθμ.6/37/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την ανάγκη λειτουργίας ΚΔΑΠ στο Δήμο μας, το 
Καταστατικό Ίδρυσης του Ν.Π.Δ.Δ. (Φ.Ε.Κ. 1314/τ.Β΄/16-6-2011), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α. Εγκρίνει τις υπ’ αριθμ. 9/76/2020 και 6/37/2020 αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κορινθίων, με τις οποίες εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη 
παραχώρησης χρήσης σχολικών χώρων για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. 
Β. Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων, του 1ου Δ.Σ .Κορίνθου, 3ου Δ.Σ .Κορίνθου, 10ου Δ.Σ Κορίνθου και 
11ου Δ.Σ .Κορίνθου, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»  ως εξής  

Α) 1ο Δημοτικό  Σχολείο  Κορίνθου: αίθουσες, τουαλέτες σχολείου και προαύλιο χώρο  
Β)  3ο Δημοτικό  Σχολείο  Κορίνθου: αίθουσες, τουαλέτες σχολείου και προαύλιο χώρο 
Γ) 10ο Δημοτικό  Σχολείο  Κορίνθου:  αίθουσες, τουαλέτες σχολείου και προαύλιο χώρο 
Δ) 11ο Δημοτικό  Σχολείο  Κορίνθου:  αίθουσες, τουαλέτες σχολείου και προαύλιο χώρο 
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Η χρήση των χώρων εκτός των ωρών λειτουργίας του σχολείου και εκτός Σαββάτου, Κυριακής και σχολικών εορτών. 
Μπορεί επίσης να λειτουργούν και κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης του διδακτικού έτους και της έναρξης του 
επομένου. 
Οι χώροι που παραχωρούνται πρέπει να  παραδίδονται καθαροί και χωρίς φθορές. Αν προκύψει οποιοδήποτε φθορά κατά 
τις ώρες λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π., αναλαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» να τις 
αποκαταστήσει.  
Η παραχώρηση γίνεται με σκοπό την υποβολή φακέλου από το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» 
για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.. 
Σε όλους τους ανωτέρω χώρους, όπου θα στεγαστεί το Κ.Δ.Α.Π. υπάρχει δυνατότητα και επάρκεια ύδρευσης, 
ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 148 / 2020 

                 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 20- 08 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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