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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αριθ. Απόφασης

157/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Λήψη απόφασης για την υλοποίηση
προγράµµατος καλοκαιρινής φύλαξης
µε δηµιουργική απασχόληση µαθητών
δηµοτικών & νηπιαγωγείων σε έξι (6)
σχολικά συγκροτήµατα

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα
21.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ,
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΓΚΑΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ.
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη.
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Αποχωρήσεις: Ουδείς.
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 5ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι:
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 11309/4-4-2017 εισήγηση του Τµήµατος Παιδείας και Φροντίδας
σχολικών µονάδων της ∆/νσης Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, µε την οποία η υπηρεσία
ζητά την υλοποίηση του προγράµµατος καλοκαιρινής φύλαξης µε δηµιουργική απασχόληση
µαθητών δηµοτικών & νηπιαγωγείων, σε έξι (6) σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου µας.
Το πρόγραµµα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά που θα συµµετέχουν, ενώ η έναρξη του
Προγράµµατος θα είναι η 22η Ιουνίου 2017 προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η οργάνωση των
χώρων, η ενηµέρωση και ο συντονισµός του έκτακτου προσωπικού καθώς και η τοποθέτηση του
στις σχολικές µονάδες. Η προσέλευση των παιδιών για την πρώτη περίοδο θα πραγµατοποιηθεί
στις 26/6/2017 ενώ η ηµεροµηνία λήξης του Προγράµµατος ορίζεται η 28η Ιουλίου 2017.
Συνολικά, το Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί σε πέντε περιόδους, κατά τις ώρες 08:00-16:00,
ως κάτωθι:
•
•
•
•
•

1η περίοδος: 26/6/2017 - 30/6/2017
2η περίοδος: 3/7/2017 - 7/7/2017
3η περίοδος: 10/7/2017 - 14/7/2017
4η περίοδος: 17/7/2017 - 21/7/2017
5η περίοδος: 24/7/2017 - 28/7/2017

Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί στα εξής σχολικά συγκροτήµατα :
Για







µαθητές ∆ηµοτικών και νηπίων:
1ο ∆ηµοτικό (Αριστοφάνους 42 & Καραολή ∆ηµητρίου, Κεντρικό Χαλάνδρι)
4ο ∆ηµοτικό (Σαλαµίνος & Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι)
5ο ∆ηµοτικό (Βριλησσίων 2 & Μεταµορφώσεως, Τούφα)
11ο ∆ηµοτικό (Κρίνων 24 & Κριεζή, Πολύδροσο)
12ο ∆ηµοτικό (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου, Τούφα)
16ο ∆ηµοτικό (Τρίτση & Παπανικολάου 2, Πάτηµα Χαλανδρίου)

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι µαθητές και µαθήτριες των ∆ηµόσιων Σχολείων του
Χαλανδρίου, οι οποιοι/ες κατά το σχολικό έτος 2016-2017 φοιτούν σε όλες τις τάξεις του
∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου.
Οι εγγραφές θα πραγµατοποιηθούν από 22/05/2017 έως 09/06/2017, µε υποχρεωτική την
προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης υγείας του παιδιού κατά την ηµέρα της εγγραφής , ενώ
σε κάθε Σχολικό Συγκρότηµα ο αριθµός των παιδιών δεν θα υπερβαίνει, τα εκατόν εβδοµήντα
πέντε (175). Για τη συµµετοχή των µαθητών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της
ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησης κατά τη διάρκεια των εγγραφών, οι οποίες θα
πραγµατοποιηθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 8:30 - 13:30, στο Τµήµα παιδείας και
φροντίδας σχολικών µονάδων, της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού & Ν. Γενιάς (∆/νση:
Παπάγου αρ. 7 Χαλάνδρι).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου
αποφασίζει οµόφωνα
την έγκριση της υλοποίησης του προγράµµατος καλοκαιρινής φύλαξης µε δηµιουργική
απασχόληση µαθητών δηµοτικών & νηπιαγωγείων, σε έξι (6) σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου
µας.
Το πρόγραµµα είναι δωρεάν για όλα τα παιδιά που θα συµµετέχουν, ενώ η έναρξη του
Προγράµµατος θα είναι η 22η Ιουνίου 2017 προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η οργάνωση των
χώρων, η ενηµέρωση και ο συντονισµός του έκτακτου προσωπικού καθώς και η τοποθέτηση του
στις σχολικές µονάδες. Η προσέλευση των παιδιών για την πρώτη περίοδο θα πραγµατοποιηθεί
στις 26/6/2017 ενώ η ηµεροµηνία λήξης του Προγράµµατος ορίζεται η 28η Ιουλίου 2017.
Συνολικά, το Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί σε πέντε περιόδους, κατά τις ώρες 08:00-16:00,
ως κάτωθι:
• 1η περίοδος: 26/6/2017 - 30/6/2017
• 2η περίοδος: 3/7/2017 - 7/7/2017
• 3η περίοδος: 10/7/2017 - 14/7/2017
• 4η περίοδος: 17/7/2017 - 21/7/2017
• 5η περίοδος: 24/7/2017 - 28/7/2017
Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί στα εξής σχολικά συγκροτήµατα :
Για µαθητές ∆ηµοτικών και νηπίων:
 1ο ∆ηµοτικό (Αριστοφάνους 42 & Καραολή ∆ηµητρίου, Κεντρικό Χαλάνδρι)
 4ο ∆ηµοτικό (Σαλαµίνος & Αριστοφάνους, Κάτω Χαλάνδρι)
 5ο ∆ηµοτικό (Βριλησσίων 2 & Μεταµορφώσεως, Τούφα)
 11ο ∆ηµοτικό (Κρίνων 24 & Κριεζή, Πολύδροσο)
 12ο ∆ηµοτικό (Ιωαννίνων & Ταϋγέτου, Τούφα)
 16ο ∆ηµοτικό (Τρίτση & Παπανικολάου 2, Πάτηµα Χαλανδρίου)
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι µαθητές και µαθήτριες των ∆ηµόσιων Σχολείων του
Χαλανδρίου, οι οποιοι/ες κατά το σχολικό έτος 2016-2017 φοιτούν σε όλες τις τάξεις του
∆ηµοτικού και του Νηπιαγωγείου.
Οι εγγραφές θα πραγµατοποιηθούν από 22/05/2017 έως 09/06/2017, µε υποχρεωτική την
προσκόµιση ιατρικής βεβαίωσης υγείας του παιδιού κατά την ηµέρα της εγγραφής , ενώ
σε κάθε Σχολικό Συγκρότηµα ο αριθµός των παιδιών δεν θα υπερβαίνει, τα εκατόν εβδοµήντα
πέντε (175). Για τη συµµετοχή των µαθητών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της
ηµεροµηνίας
υποβολής της αίτησης κατά τη διάρκεια των εγγραφών, οι οποίες θα
πραγµατοποιηθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 8:30 - 13:30, στο Τµήµα παιδείας και
φροντίδας σχολικών µονάδων, της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού & Ν. Γενιάς (∆/νση:
Παπάγου αρ. 7 Χαλάνδρι).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 157/2017.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Χαλάνδρι, 12/4/2017
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΛΙΕΡΟΣ Γ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,
ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β.,
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ.,
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,
ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ.,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.
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