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                                                                                                   8η    ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ                        

                                                    ΤΑΚΤΙΚΗ        
                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ∆H.K.E.NI.Ρ. 

ΑΡΙΘΜ.: 125 
 

  
   
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας- Ρέντη (∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) 
συνεδρίασε σε Τακτική Συνεδρίαση σήµερα 17 ΜΑΪΟΥ  2018  ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα  8.30 µ.µ. 
στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Μπιχάκη 8, ∆.Ε. Αγ. Ιωάννη Ρέντη) µετά από την µε αρ. 
πρωτ.  428/14.5.2018 πρόσκληση της Προέδρου  κας ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑΣ η οποία 
επιδόθηκε σε όλα τα µέλη σύµφωνα µε το νόµο.  

 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. είναι η εξής : 
Λιανοπούλου  Αννα-Πρόεδρος, Μεσίσκλης Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, Βακαλάκης Ηλίας, 
Γκαγκάρας Ιωάννης, Αννινος Νικόλαος, Θεοφυλάκτου Ελσα, Ρουµιάν Ελένη, Μάλαµα Αφροδίτη, 
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Τάλιας Γεώργιος, Μπούτση-Χαραλαµπίδου Αθηνά. 
 

Νόµιµος αριθµός µελών του ∆.Σ. έντεκα (11).  
 

 Απόντες : (3):  Παπαδόπουλος Κων/νος, Τάλιας Γεώργιος και Μπούτση-Χαραλαµπίδου 
Αθηνά. 
  
 
 
 

ΘΕΜΑ 10ο  ο:  Έγκριση ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των δύο (2) νέων 
∆οµών Κ∆ΑΠ που θα λειτουργήσουν στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρέντη και στο 5ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Νίκαιας.  
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      Η Πρόεδρος της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. Ν.Π.Ι.∆. κα Λιανοπούλου Αννα  εισάγει προς συζήτηση το  10ο 

θέµα της ηµερήσιας  διάταξης, διαβάζει στο Σώµα τη σχετική εισήγηση και ενηµερώνει τους 
συµβούλους η ∆ΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙ∆ θα προβεί στην επέκταση δύο (2) νέων ∆οµών του «Κέντρου 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών « (Κ∆ΑΠ) : 

- στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ρέντη (στη συµβολή των οδών Αγ.Ι.Ρέντη αρ. 18 & Κωνσταντινουπόλεως) 
- στο 50 ∆ηµοτικό Σχολείο Νίκαιας (στη συµβολή των οδών Ιωνίας & Αµυραδάκη) 

  προκειµένου να εξυπηρετήσει µεγαλύτερο αριθµό παιδιών. 
   Για τον λόγο αυτό και σύµφωνα µε την υπ αρ. 128/2018 απόφ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
παραχωρούνται στη ∆ΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙ∆ αίθουσες του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρέντη και του 5ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Νίκαιας. 
    Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ΦΕΚ 11397/2001) και την υπ αρ. Π2β/Γ.οικ. 14957 
Απόφ. Υπουργού Υγείας, για να λειτουργήσουν τα Κέντρα (Κ∆ΑΠ) πρέπει να πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας και να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, 
ύστερα από γνωµοδότηση της κατά νόµο αρµόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας της Γεν. ∆/νσης 
∆ηµ. Υγείας &  Κοιν. Μέριµνας- Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 
    Στους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόµος για την έκδοση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας των Κ∆ΑΠ,  ορίζεται και η προσκόµιση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Κ∆ΑΠ). 
Αναλυτικά στον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας των Κ∆ΑΠ θα προβλέπονται: 

1. Η σύσταση και ο σκοπός των Κ∆ΑΠ. 
2.  Υπηρεσίες και δραστηριότητες των Κ∆ΑΠ. 
3. Κτιριακές εγκαταστάσεις των Κ∆ΑΠ. 
4. Το δικαίωµα εγγραφής και τα κριτήρια εγγραφής. 
5. Το απαιτούµενο προσωπικό. 
6. Ο συντονισµός και η εποπτεία. 
7. Το ωράριο λειτουργίας στη διάρκεια του έτους. 

 
Ως εκ τούτου, η υπηρεσία µας προέβει στη σύνταξη του «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΝΟΜΙΣΜΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ∆ΑΠ) του 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ρέντη και 
Στη σύνταξη του «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ∆ΑΠ) του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νίκαιας και προτείνεται η 
έγκριση τους. 

Επίσης πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος ,από τη ∆ιοίκηση της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ, για τη λειτουργία των 
νέων (2) νέων ∆οµών Κ∆ΑΠ. 
 
 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, και η Πρόεδρος έθεσε το θέµα σε φανερή ψηφοφορία,   
 
Κατόπιν αυτού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
   1)  Εγκρίνεται ο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΟΥ  
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ∆ΑΠ)» των (2) νέων ∆οµών στο 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Ρέντη και στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και είναι αναπόσπαστο 
κοµµάτι αυτής. 
   2)Ορίζεται ως υπεύθυνος για τη λειτουργία των (2) δύο νέων ∆οµών Κ∆ΑΠ ,η 
Πρόεδρος  της ∆Η.Κ.ΕΝΙ.Ρ –Ν.Π.Ι.∆, κα Λιανοπούλου Άννα  του Γεωργίου, 
κάτοικος Αγ.Ι.Ρέντη ,οδός Αγ.Ι.Ρέντη αρ.43, κάτοχος ΑΦΜ: 022824687-∆ΟΥ: 
Μοσχάτου. 

 
 

 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
                              ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑ                 Όπως γράφονται τα παρόντα 

 

Ακριβές αντίγραφο 
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18 ΜΑΪΟΥ 2018 

 
 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ   ΑΝΝΑ 
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