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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης Τετάρτη 27.04.2022, ώρα 18:25. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.04.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 3938 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

47/2022 
από το πρακτικό της 6ης/ 27.04.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη 

 

 

Θέμα 1ο :  Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Αγιάς. 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 27.04.2022 ώρα 15:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, 

με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου  3786/23.04.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 23.04.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Κρανιώτης Ευάγγελος 

10. Μακροβασίλης Βασίλειος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Ντάγκας Νικόλαος 13. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 

14. Σκαρκάλης Χρήστος 15. Σμυρλής Βασίλειος 

16. Σωτηρίου Βασίλειος 17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Γαλλής Γεώργιος 

23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κατσιάβας Αστέριος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Μπαρμπέρης Πέτρος 

27. Μπατζιόλας Ζάχος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν: ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεταξοχωρίου Ιωάννης Πατσαβούρας και ο 

Εκπρόσωπος της Κοινότητας Μεγαλοβρύσου Ευάγγελος Λάμπρου.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Τσιαγκάλης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και 

Νεολαίας, που ανέφερε τα εξής: 

 

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 ΚΔΑΠ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής" του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέσω voucher. 

 

Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι χώροι όπου τα παιδιά συναντιούνται και επικοινωνούν  με φίλους, μέσα από την κοινή 

εμπειρία της δημιουργίας και του παιχνιδιού. Αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους μέσα σε 

κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας, χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες. Λειτουργούν εκτός του σχολικού 

ωραρίου και απασχολούν παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρονών.  

 

Με τη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. προωθείται επίσης η απασχόληση ή/και η επανένταξη ανέργων, κυρίως 

γυναικών, στην αγορά εργασίας. Η δράση αυτή αποτελεί ένα μέτρο προώθησης της πολιτικής ίσων 

ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής.  

 

Στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών υπάρχουν 57 παιδιά (5-12 ετών) και 

δεν υπάρχει καμία δομή Κ.Δ.Α.Π. Η δημιουργία ενός Κ.Δ.Α.Π. θα έδινε πολλές διεξόδους και επιλογές 

δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών και θα βοηθούσε σημαντικά 

τους γονείς στην εξισορρόπηση των οικογενειακών και επαγγελματικών απαιτήσεων. Για τους λόγους 

αυτούς είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός Κ.Δ.Α.Π. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.05.2021 (ΦΕΚ 2332/02.06.2021 τεύχος 

Β'): Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. 

και στα Νομικά τους Πρόσωπα να ιδρύουν και να λειτουργούν Κ.Δ.Α.Π. Για την ίδρυση και τη λειτουργία 

τους χορηγείται άδεια από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.  

 

Η αδειοδότηση της ίδρυσης και της λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π. προϋποθέτει τη στέγαση της δομής σε 

χώρους που ανταποκρίνονται τις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω ΚΥΑ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 

Οι προδιαγραφές αυτές είναι: 

1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή 

οικισμού και σε κάθε περίπτωση εντός κατοικημένων περιοχών και να μην απέχουν περισσότερο από 

πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Ως κατοικημένες περιοχές κατά την 

έννοια του προηγούμενου εδαφίου νοούνται: 

α) οικισμοί εκτός σχεδίου, οικοδομημένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί οικοδομήσεως εκτός 

σχεδίου πόλεως ή οικισμών υφισταμένων προ του έτους 1923 και β) εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού 

περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται σε κοντινή απόσταση από τα όρια σχεδίου πόλης ή οικισμού και πάντως 

όχι πέραν του ενός χιλιομέτρου από τα όρια αυτά, ανεξαρτήτως αν οι περιοχές αυτές φέρουν τα 

χαρακτηριστικά της περ. α’.  

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον 

καθοριζόμενο στο άρθρο 1, προϋπόθεση δε για την αδειοδότησή του είναι η εξασφάλιση της 

προσβασιμότητάς του από άτομα με αναπηρία. Κατ’ εξαίρεση, αδειοδοτημένα, κατά τη δημοσίευση της 

παρούσας, Κ.Δ.Α.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως στις ίδιες εγκαταστάσεις, στις οποίες 
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λειτουργούν και αδειοδοτημένες Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ή 

μονάδες προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα Κ.Δ.Α.Π. λειτουργούν 

μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και 

Διαπαιδαγώγησης και των μονάδων προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

3. Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π. και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π. που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους 

χώρους, τα όρια του εξωτερικού χώρου, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον: α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα 

από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών 

δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως 

περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 

166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, 

β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι 

υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως 

περιοχές οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), 

ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους 

επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων 

(βιολογικός καθορισμός), εε) καζίνο, 

γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής, 

δ) απόσταση από πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη στην οικεία 

νομοθεσία απόσταση για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων αυτών από ΚΔΑΠ και αν τέτοια 

απόσταση δεν προβλέπεται ρητά, από κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  

4.Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον το Κέντρο είναι: 

α. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για δεκαπέντε (15) παιδιά. Η 

δυναμικότητα αυτή δύναται να αυξάνεται αναλόγως της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, 

τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον δύο (2) τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των 

απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25). Αντί της αίθουσας 

απασχόλησης, το Κέντρο δύναται να διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού. 

Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη επιφάνεια για την ταυτόχρονη απασχόληση δεκαπέντε (15) παιδιών 

είναι σαράντα πέντε (45) τετραγωνικά μέτρα. Η δυναμικότητα αυτή δύναται να αυξάνεται αναλόγως της 

αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον τριών (3) 

τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται 

να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25). 

β. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων για δεκαπέντε (15) παιδιά. 

 

Εντός της αίθουσας οφείλουν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) νιπτήρες. Το δάπεδο της αίθουσας οφείλει 

να φέρει επίστρωση αντιολισθητικών υλικών. Η ανωτέρω δυναμικότητα δύναται να αυξάνεται αναλόγως 

της αντίστοιχης αύξησης του εμβαδού της αίθουσας, τηρουμένης της αναλογίας τουλάχιστον δύο (2) 

τετραγωνικών μέτρων ανά παιδί, χωρίς ο αριθμός των απασχολουμένων παιδιών στην αίθουσα να δύναται 

να υπερβεί τα είκοσι πέντε (25). Όταν οι χώροι απασχόλησης των παιδιών δεν περιορίζονται στους 

ελάχιστους προβλεπόμενους, ήτοι σε μία αίθουσα απασχόλησης ή μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού 

παιχνιδιού, σύμφωνα με την περ. α’, και μία αίθουσα κατασκευών, οι επιπλέον αίθουσες κατανέμονται 

ισομερώς αφενός σε αίθουσες απασχόλησης ή μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού 

αφετέρου σε αίθουσες κατασκευών, αν δε ο αριθμός τους είναι περιττός, η μία επιπλέον αίθουσα δύναται να 

είναι είτε απασχόλησης ή μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού είτε κατασκευών, κατ’ 

επιλογή του φορέα.  

γ. Γραφείο προσωπικού. 

δ. Γενική αποθήκη. 

ε. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. ανά τριάντα (30) παιδιά, ταυτόχρονα απασχολούμενα στο Κέντρο, εκ των 

οποίων το ένα χρησιμοποιείται από αγόρια και το άλλο από κορίτσια. Aνεξαρτήτως της δυναμικότητας της 

δομής και του βάσει αυτής αριθμού των απαιτούμενων W.C., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ένα εξ 

αυτών οφείλει να έχει προδιαγραφές W.C. για άτομα με αναπηρία, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο από 

αγόρια όσο και από κορίτσια με ελαφράς μορφής κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία, καθώς και από άτομα 

με αναπηρία που είναι μέλη του προσωπικού της δομής ή συνοδοί των φιλοξενουμένων παιδιών. Το 
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προσβάσιμο W.C. κατασκευάζεται σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

στ. Ένα (1) W.C., το οποίο χρησιμοποιείται από το προσωπικό του Κέντρου και τους συνοδούς των 

φιλοξενουμένων παιδιών. 

ζ. Οι χώροι παραμονής και δραστηριοτήτων των παιδιών πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό και 

αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών ή άλλου τεχνητού μέσου. 

5. Στους χώρους του Κέντρου πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και παραμονή των παιδιών 

και ειδικότερα: 

α. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες, ενώ απαγορεύονται οι μεμονωμένες βαθμίδες στους χώρους 

των δομών που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά. Όπου είναι απαραίτητο να υπάρχουν σκάλες, πρέπει να 

έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα, χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0,70 και 0,90 μ από το δάπεδο) που συνεχίζονται 

και στα πλατύσκαλα και προεξέχουν 0,30μ στην αρχή και το τέλος, επισήμανση των ακμών των βαθμίδων 

με υλικό διαφορετικής υφής και χρώματος και επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά. Παράλληλα με τις 

σκάλες πρέπει να διασφαλίζεται η μετακίνηση γενικά των ατόμων με αναπηρία (παιδιών, 

γονέων/κηδεμόνων, εργαζομένων, επισκεπτών κ.λπ. με αναπηρία) με ράμπες ή μηχανικά μέσα κάλυψης των 

υψομετρικών διαφορών. 

β. Τα τζάμια πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη συγκράτησης 

θραυσμάτων. 

γ. Tο είδος και το ύψος κιγκλιδωμάτων και τα ανοίγματα των παραθύρων πρέπει να εξασφαλίζουν τη 

μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τα παιδιά. Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω. 

δ. H ηλεκτρική εγκατάσταση (είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λπ.) πρέπει να πληροί τις 

προϋποθέσεις της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και η θέση τους να μην είναι προσιτή από τα παιδιά. 

ε. Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης και κυκλοφορίας των παιδιών πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά 

αντιολισθηρά και αντιμικροβιακά, ζεστά στην αφή και στην όψη, να καθαρίζονται εύκολα (αν είναι δυνατό 

χωρίς αρμούς) και να είναι ηχοαπορροφητικά. 

στ. Οι τοίχοι των χώρων βάφονται ή επενδύονται με υλικά αντιαλλεργικά που έχουν χαρούμενους 

χρωματισμούς, καθαρίζονται εύκολα και είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά. 

ζ. Στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι επενδύονται από το δάπεδο μέχρι ύψους τουλάχιστον 1,60 μέτρων με 

πλακίδια πορσελάνης και στα δάπεδα με πλακίδια αντιολισθηρά. 

η. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και στα τελειώματα είναι μη τοξικά. 

θ. Στο Κέντρο υφίσταται και λειτουργεί σύστημα θέρμανσης που εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση 

εσωτερική θερμοκρασία 20οC, καθώς και συστήματα ψύξης που εξασφαλίζουν κατάλληλη θερμοκρασία 

κατά τους θερινούς μήνες. 

ι. Το Κέντρο πρέπει να είναι επιπλωμένο και εξοπλισμένο με έπιπλα κατάλληλα για χρήση από τα 

φιλοξενούμενα παιδιά. Τα τραπέζια και τα καθίσματα δεν επιτρέπεται να έχουν οξείες γωνίες ή αν έχουν, 

επενδύονται υποχρεωτικά στις γωνίες τους με ειδικά προστατευτικά υλικά. Όλα τα έπιπλα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα και βαμμένα με μη τοξικά υλικά. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, 

ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71. Τα όργανα και οι κατασκευές, 

καθώς και οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται στη 

σειρά προτύπων ΕΛΟΤ. Ενδεικτικά, πρέπει να υφίστανται ράφια, συρτάρια και ερμάρια για την τοποθέτηση 

παιχνιδιών και λοιπών αντικειμένων, πάγκος κατασκευών, όργανα γυμναστικής. 

ια. Τα Κ.Δ.Α.Π. πρέπει να διαθέτουν δική τους ξεχωριστή είσοδο, αποκλειομένης οποιασδήποτε κοινής 

πρόσβασης με άλλα τμήματα του ακινήτου εντός του οποίου στεγάζονται. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει 

σε κτίρια, στα οποία στεγάζονται αποκλειστικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων 

με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) ή άλλες δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με 

αναπηρία, ανηλίκους και ηλικιωμένους. Η περ. δεν ισχύει για ήδη αδειοδοτημένες δομές.  

ιβ. Για να συμπεριληφθεί στο αδειοδοτούμενο Κέντρο ο εξωτερικός χώρος που το περιβάλλει, οφείλει ο 

χώρος αυτός να υπάγεται στην αποκλειστική χρήση του Κ.Δ.Α.Π. και να είναι κατάλληλα περιφραγμένος 

και διαμορφωμένος για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της πρόσβασης σε αυτόν των παιδιών και γενικά 

των ατόμων με αναπηρία. Το εμβαδό των εξωτερικών χώρων δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό της 

συνολικής δυναμικότητας της δομής. 

ιγ. Τα στηθαία των εξωστών ή ημιυπαίθριων χώρων πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 1,20 μ. από το 

τελειωμένο δάπεδο. 

ιδ. Οι χώροι του Κέντρου που χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις 

ελάχιστες διαστάσεις ύψους, όπως και το ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων για τον άμεσο φυσικό φωτισμό και 
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φυσικό αερισμό των χώρων σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 3046/304/30.1.1989 

υπουργικής απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59) και ειδικότερα: 

α) Ελάχιστο ύψος χώρων κύριας χρήσης: 2,50 μ. 

β) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων φωτισμού: 10% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου 

συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή προστεγάσματος 

άνωθεν των ανοιγμάτων. 

γ) Ελάχιστο εμβαδόν ανοιγμάτων αερισμού: 5% του εμβαδού του δαπέδου του χώρου, 

συμπεριλαμβανόμενου του εμβαδού της οροφής του τυχόν υπάρχοντος ημιυπαίθριου χώρου, εξώστη ή 

προστεγάσματος άνωθεν των ανοιγμάτων. 

ιε) Τα Κ.Δ.Α.Π. δεν δύνανται να στεγάζονται σε χώρους κτιρίων που βρίσκονται άνω του δεύτερου υπέρ το 

ισόγειο ορόφου, με εξαίρεση τις ήδη αδειοδοτημένες δομές και αυτές που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά 

κτίρια.  

6. Κάθε Κέντρο οφείλει να διαθέτει επαρκή υποδομή ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης 

και αποχέτευσης. 

 

Για την έκδοση της άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά : 

α. Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.  

β. Δήλωση ορισμού υπευθύνου του Κ.Δ.Α.Π., η οποία, σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από 

το αρμόδιο προς τούτο όργανό του. 

γ. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να 

στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π., νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση 

του μισθίου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί 

υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. για το προς μίσθωση ακίνητο. 

δ. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να 

στεγασθεί το Κ.Δ.Α.Π., στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου 

ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να 

προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. 

για το προς παραχώρηση ακίνητο. 

ε. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που 

ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. 

στ. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, 

έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λ.π), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού. 

ζ. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 

275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β΄ 2184). 

η. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του 

Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του π.δ. 41/2018 (Α’ 80). [2] 

θ. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, στον οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες 

δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και οι ειδικότεροι όροι και 

κανόνες για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της. 

 

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος  πρέπει, να προβεί στη διαδικασία παραχώρησης χώρων και αιθουσών στις 

εγκαταστάσεις του σχολικού κτιρίου που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Ομολίου, ώστε να γίνει δυνατή η 

έκδοση άδειας και λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο μας και την έναρξη της διαδικασίας παραχώρησης του 

σχολικού κτιρίου. 
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Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις: 

 

Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», δήλωσε τα εξής: «Θεωρούμε 

τα ΚΔΑΠ ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Θεωρούμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να 

είναι με την ευθύνη του Κράτους διότι μόνο έτσι δεν εμπορευματοποιείται. Όταν πρόκειται για ιδιωτική 

πρωτοβουλία τότε μπαίνει μέσα ο παράγων κέρδος με αποτέλεσμα πολλών αρνητικών στοιχείων στη 

λειτουργία τους. Γνώμη μας είναι ότι θα έπρεπε να λειτουργούν σε όλη τη χώρα τα ολοήμερα σχολεία, πλήρως 

εξοπλισμένα και στελεχωμένα με μόνιμο προσωπικό, κάτι που δεν γίνεται. Το ΚΔΑΠ είναι μια μικρή διέξοδος, 

θα υπερψηφίσουμε επισημαίνοντας τα παραπάνω». 

 

Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Αγιά 2019 Νέα Εποχή», δήλωσε 

τα εξής: «Να υπάρξει και απόφαση της Κοινότητας Ομολίου για την παραχώρηση της αίθουσας, όταν 

εκκινήσει η διαδικασία».  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την ΚΥΑ Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.05.2021 (ΦΕΚ 2332/02.06.2021 τεύχος Β'): «Προϋποθέσεις 

έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο 

Δήμο Αγιάς. 

 

Β. Να προβεί ο Δήμος στη διαδικασία παραχώρησης χώρων και αιθουσών στις εγκαταστάσεις του σχολικού 

κτιρίου που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Ομολίου, ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση άδειας και λειτουργίας 

Κ.Δ.Α.Π., για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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