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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 10
της 26ης Ιουλίου 2018
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Θ Ε Μ Α:  "Αίτημα   χορήγησης   άδειας   ίδρυσης   και    λειτουργίας    στους    ήδη
λειτουργούντες Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου".

Στο Λουτράκι και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ελ. Βενιζέλου 4) σήμερα
την 26η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε το
Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου υπό την προεδρία της Προέδρου
αυτού  κ.  Κορδαλή  Σωτηρίας,  μετά  την  έγγραφη  πρόσκλησή  της  με  αρ.  πρωτ.
410/20.7.2018, η οποία νόμιμα και  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  234  και  240  του  Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/8.6.2006)  και  67  του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.  87/7.6.2010),  σε  τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει  και  να αποφασίσει  επί  των θεμάτων της
Ημερησίας Διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα
(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα επτά (7) η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία – Πρόεδρος, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Δέδε –
Βλαστάρη  Θεοδώρα, 4.Ρήγα  –  Δάλλα  Ελένη,  5.Σέγκα  Όλγα,  6.Λιαντινιώτης
Βασίλειος και 7.Αντωνίου Νικόλαος.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  2.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,
3.Θεοδώρου  Αγγελική και  4.Κατσαμάκη  –  Παυλοπούλου  Ελένη  οι  οποίοι  δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί  του θέματος της Ημερησίας Διάταξης η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
κ. Κορδαλή Σωτηρία αφού έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:
1.Την  υπ’  αριθ.  142/31.5.2011  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων που αφορά «Συγχώνευση υφιστάμενων Ν.Π.Δ.Δ.
του  Δήμου,  τομέων  αρμοδιοτήτων  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  και
Παιδείας  σε  νέο  Δημοτικό  Ν.Π.Δ.Δ.»  όπως  αυτή  δημοσιεύτηκε  στο
Φ.Ε.Κ.1960/τ.Β΄/2.9.2011,
2.Το  υπ’  αριθ.  99/2017  Π.Δ.  (Φ.Ε.Κ.  141/τ.Α΄/28.9.2017)  «Καθορισμός
προϋποθέσεων αδειοδότησης και  λειτουργίας των παιδικών και  βρεφονηπιακών
σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσιών των
δήμων» και
3.Τον  νέο  Πρότυπο  Κανονισμό  Λειτουργίας  Δημοτικών  Παιδικών  και
Βρεφονηπιακών Σταθμών (Φ.Ε.Κ. 4249/τ.Β΄/5.12.2017), 
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τόνισε την αναγκαιότητα υποβολής σχετικού αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία του
Δήμου  μας  για  χορήγησης  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  στους  ήδη
λειτουργούντες Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου (Παιδικός Σταθμός
Λουτρακίου & Παιδικός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων), σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 99/2017 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/28.9.2017).
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  ανωτέρω  και  μετά  από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για τη χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
στους  ήδη  λειτουργούντες  Παιδικούς  Σταθμούς  του  Νομικού  Προσώπου  και
συγκεκριμένα:

1.Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου

Πρόκειται για τον ήδη λειτουργούντα Παιδικό Σταθμό Λουτρακίου που στεγάζεται σε
ανεγερμένο για το σκοπό αυτό κτίριο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων  και  βρίσκεται  επί  των  οδών  Ανδρούτσου  και  Μάτση  γωνία  στο
Λουτράκι. 

Είδος Σταθμού: Παιδικός Σταθμός που εξυπηρετεί νήπια ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δυναμικότητα: 60 νήπια με 3 (τρία) λειτουργούντα τμήματα.

Ωράριο λειτουργίας: 7:00 – 16:00

2.Παιδικός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων

Πρόκειται  για  τον  ήδη  λειτουργούντα  Παιδικό  Σταθμό  Αγίων  Θεοδώρων  που
στεγάζεται  σε  ενοικιαζόμενο  για  τον  σκοπό  αυτό  κτίριο  και  βρίσκεται  επί  της
Παλαιάς οδού Αθηνών Κορίνθου θέση «Κοσιντάρα» στους Αγίους Θεοδώρους.

Είδος Σταθμού: Παιδικός Σταθμός που εξυπηρετεί νήπια ηλικίας 2,5 ετών μέχρι την
ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Δυναμικότητα: 30 νήπια με 2 (δύο) λειτουργούντα τμήματα.

Ωράριο λειτουργίας: 7:00 – 16:00

Στους  ανωτέρω  Παιδικούς  Σταθμούς  υπάρχει  επάρκεια  ύδρευσης,
ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 29/2018.

Η Πρόεδρος                Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 27 Ιουλίου 2018

Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ  ΣΩΤΗΡΙΑ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

