
                                                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ              

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                          

Π. Τσαλδάρη 10 - 18450 - ΝΙΚΑΙΑ                                                                            

213 2075 392 & 93                                                 

dsimvoulio@nikaia-rentis.gov.gr                  

www.nikaia-rentis.gov.gr   

                                                                                                          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η  

                                                                                                       Της 30
ης 

– 6 - 2020 

 

Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το αρ. 67 του 

Ν3852/2010, την από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55), την με αρ. 

πρωτ: 18318/13-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 Εγκύκλιο 

40 του Υπουργείου Εσωτερικών, το αρ. 12 της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16-5-

2020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του αρ. 14 της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-

2020 (Β΄1988) και την με αρ. πρωτ. 33282/29-5-25020 Εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Της με αρ. 96/2020 απόφασης με θέμα: Έγκριση της με αρ. 29/9.6.2020 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  της 

Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ (στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους  49 & Νάξου)  η οποία αφορά 

στη μεταφορά  λειτουργίας του κατά τους θερινούς μήνες, λόγω συνλειτουργίας του με τη Δομή 

ΚΔΑΠ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (στη συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη  18 & 

Κωνσταντινουπόλεως)». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ (παρών) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (παρών) 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ (παρών) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (παρούσα) 

 

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η εξής: 

Αγγελίνας Γ., Αγγελινιάδης  Ι., Ακκάς Γ., Αναγνωστόπουλος Ν., Άννινος Ν., Αραβαντινού-Τσιμπλάκη Μ., 

Αργυράκη-Δεληγιώργη Ε., Βακαλάκης Η., Βαλλιανάτου Ε., Βεντούρη Ζ., Βότσης Ε., Γεωργαντζέλη Π., 

Γλαυκίδου – Παπαδοπούλου Ε., Θωΐδου Αικ., Ζαχαρόπουλος Π., Ιωαννίδης Κ., Ιωαννίδου Σ., Καζάκου 

Μ., Καζαντζίδης Ι.,Κατηφές Π., Κόνιαρη Θ., Κοτζαμάνης Σ., Λαγουμιτζής Μ., Λεγάκης Γ., Λιντζέρης Α., 

Λουκίσας Α., Μάλαμα Α., Μαραγκάκης Κ., Μερτινός Δ., Μουταφίδης Γ., Μουταφίδου Β., Μπακατσέλος 

Ι., Μπακιρτζής N., Μπίχτας Π., Νάκης Γ., Παναγόπουλος Ν., Παπαδόπουλος Κ., Παπαδοπούλου Α., 

Ποζατζίδου Π., Σταματάτος Δ., Σταυρόπουλος Β., Σωτηροπούλου Δ., Τούντας Κ., Χαραμής Ε., 

Χατζηπαυλίδης Ε.   

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγγελινιάδης  Ι., Αναγνωστόπουλος Ν., Αργυράκη-Δεληγιώργη Ε., Μερτινός Δ., Νάκης Γ., Ποζατζίδου Π. 

 

Νόμιμος αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου: σαράντα πέντε  (45) 

Η συνεδρίαση έγινε μετά από τη με αρ. πρωτ. 22547/26-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πρόδρομου Ζαχαρόπουλου που δόθηκε την ίδια μέρα σε όλα τα μέλη του 

Σώματος και στο Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ιωακειμίδη.  

Παρούσα ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας κ. Α. Αιγινίτη.  

Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Ι. Ρέντη κ. Ν. Μαυρουκλής. 

ΑΔΑ: ΩΙΩΒΩΚΑ-Χ4Ε



 

Θέμα 11ο: Έγκριση της με αρ. 29/9.6.2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση 

Τροποποίησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ (στη 

συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους  49 & Νάξου)  η οποία αφορά στη μεταφορά  λειτουργίας του 

κατά τους θερινούς μήνες, λόγω συνλειτουργίας του με τη Δομή ΚΔΑΠ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 

Ρέντη (στη συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη  18 & Κωνσταντινουπόλεως)». 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη: 

 

1. Τo με αρ. πρωτ. 440/24-6-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ το οποίο έχει ως εξής:  
 

Σας αποστέλλουμε την με αρ. 29/9.6.2020 απόφ. Του ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ που αφορά στην «Έγκριση 

Τροποποίησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ (στη συμβολή των 

οδών των οδών Θεμιστοκλέους  49 & Νάξου) η οποία αφορά στη μεταφορά  λειτουργίας του κατά τους 

θερινούς μήνες, λόγω συνλειτουργίας του με τη Δομή ΚΔΑΠ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (στη συμβολή των 

οδών Αγ. Ι. Ρέντη  18 & Κωνσταντινουπόλεως),και παρακαλούμε για την έγκριση της. 

 

2. Την με αρ. 29/9-6-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποία έχει ως εξής: 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔH.K.E.NI.Ρ. 

ΑΡΙΘΜ.: 29 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας- Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.) συνεδρίασε 

στη 6η Τακτική Συνεδρίαση σήμερα  9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 9.00 το βράδυ και  μετά από την με 

αρ. πρωτ.  384/3.6.2020 πρόσκληση της Προέδρου της κας ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑΣ η οποία επιδόθηκε σε όλα τα 

μέλη σύμφωνα με το νόμο.  

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. είναι η εξής : 

Λιανοπούλου Αννα (Πρόεδρος), Μεσίσκλης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος), Βακαλάκης Ηλίας, Μάλαμα Αφροδίτη, 

Αννινος Νικόλαος, Καζάκου Μαρία, Βάκουλη Ελευθερία, Τερζής Αθανάσιος, Ποσάντζης Ιωάννης, 

Παπαδόπουλος Κων/νος και  Καραβασιλειάδη Μαρία. 

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

 Απόντες:  (2): Αννινος Νικόλαος και Ποσάντζης  Ιωάννης 

ΘΕΜΑ:  3
ο
 EKTOΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

Έγκριση Τροποποίησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ (στη 

συμβολή των οδών των οδών Θεμιστοκλέους  49 & Νάξου)  η οποία αφορά στη μεταφορά  λειτουργίας του 

κατά τους θερινούς μήνες, λόγω συνλειτουργίας του με τη Δομή ΚΔΑΠ στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (στη 

συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη  18 & Κωνσταντινουπόλεως.   

Η  Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. Ν.Π.Ι.Δ. κα Λιανοπούλου Άννα, εισάγει προς συζήτηση το 3
ο
 θέμα ΕΚΤΟΣ  

Ημερήσιας Διάταξης και ενημερώνει τους Συμβούλους ότι στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους αρ. 49 & 

Νάξου (Δημοτική Ενότητα Ρέντη) λειτουργεί από το 2006 Δομή ΚΔΑΠ με την υπ’ αρ. 936/2006 άδεια ίδρυσης και 

λειτουργία του Νομάρχη Πειραιά. 

 Το έτος 2010, λόγω συνένωσης των Δήμων Νίκαιας και Αγ. Ι. Ρέντη  εκδόθηκε η με αρ. 8091/2010 αναθεώρηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νομάρχη Πειραιά, λόγω μετατροπής της σε Αμιγούς Δημοτικής 

Επιχείρησης. 

Με την υπ’ αρ. 3494/2018 τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, 

εγκρίθηκε η τροποποίηση ωραρίου του εν λόγω ΚΔΑΠ. 

 Στην εν λόγω Δομή φιλοξενούνται (σε μια βάρδια) εβδομήντα πέντε (75) παιδιά. 

Οι εγκαταστάσεις της Αρχικής Δομής συστεγάζονται με Βρεφονηπιακό Σταθμό, επί του ίδιου κτιρίου (σε 

διαφορετικούς ορόφους). 

Τόσο οι κοινόχρηστοι χώροι (κλίμακες, διάδρομοι) και αύλειος χώρος είναι κοινής χρήσης και 

χρησιμοποιούνται τις ίδιες ώρες από το προσωπικό και τα παιδιά της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ όσο και από το 

προσωπικό και τα παιδιά του Βρεφονηπιακού Σταθμού. 

  Όπως αντιλαμβάνεσθε τις ώρες κοινής χρήσης των ανωτέρω κοινόχρηστων χώρων δημιουργείται 

συγχρωτισμός, γεγονός που στη παρούσα χρονική περίοδο επιβάλλεται από τους νόμους της Πολιτείας να 

αποτρέψουμε, για λόγους πρόληψης της διασποράς της Πανδημίας του ιού Covid 19. 

ΑΔΑ: ΩΙΩΒΩΚΑ-Χ4Ε



Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νίκαιας-Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ)-ΝΠΙΔ απευθύνθηκε στους καθ ήν αρμόδιους 

του Ε.Ο.Δ.Υ προκειμένου να έχει σαφή  και έγκυρη γνωμοδότηση για τον αριθμό των παιδιών που 

επιβάλλεται –σε συνάρτηση με το υφιστάμενο ωφέλιμο εμβαδόν - να φιλοξενούνται στους εσωτερικούς  

χώρους του εν λόγω ΚΔΑΠ όσο και στον αύλειο χώρο. 

Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι  πρέπει από τα εβδομήντα πέντε (75) παιδιά που σήμερα φιλοξενούνται 

στην Δομή να μειωθεί ο αριθμός στα σαράντα  (40) παιδιά. 

Η μείωση αυτή του αριθμού των παιδιών θα έχει ως συνέπεια: 

- Την εκ περιτροπής λειτουργία της Δομής του ΚΔΑΠ, δεδομένου ότι σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης & 

λειτουργίας  η δυναμικότητα  φιλοξενίας των παιδιών ανέρχεται στα εβδομήντα πέντε (75) σε μια 

βάρδια. Σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι του ΕΟΔΥ υποχρεούμεθα να 

απασχολούμε μόνο σαράντα (40) παιδιά σε μια βάρδια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται ο 

αριθμός των παιδιών να υπερβαίνει τα σαράντα (40) σε μια βάρδια και ως εκ τούτου επιβάλλεται 

να φιλοξενούνται εκ περιτροπής σε διαφορετικές ημέρες για να μη συγχρονιστούν. 

Αντιλαμβανόμεθα όλοι ότι η εκ περιτροπής φιλοξενία των παιδιών θα προκαλέσει μεγάλη  

όχληση στους γονείς και τη διαμαρτυρία τους δεδομένου ότι προκαλείται αλλαγή στο πρόγραμμα 

της οικογένειας. 

-Τον επιβεβλημένο (πλέον) κατά το ήμισυ αριθμό παιδιών, προαυλεισμό τους. 

                    

 Η Δημοτική Επιχείρηση είχε ήδη λάβει την με αρ. 6/17.2.2020 απόφ. Διοικητικού της Συμβουλίου  με την οποία 

αιτείτο από τη Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου τη «παραχώρηση, κατά τους θερινούς μήνες, των λοιπών 

αιθουσών στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (επί των οδών Αγ. Ι. Ρέντη αρ. 18 & Κωνσταντινουπόλεως) για την 

υλοποίηση των Θερινών προγραμμάτων» της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ η οποία συστεγάζεται με 

Βρεφονηπιακό Σταθμό στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 49 & Νάξου. 

  Η θερινή λειτουργία των Δομών ΚΔΑΠ άρχεται από τη λήξη του σχολικού έτους  έως 31/7 έκαστου έτους. 

1. Στη συμβολή των οδών  Αγ. Ι. Ρέντη αρ. 18 & Κωνσταντινουπόλεως (Δημοτική Ενότητα Ρέντη) λειτουργεί 

βάσει της με αρ. πρωτ:4047/6.8.2018 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά η 

2
η
 ΔΟΜΗ ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας-Ρέντη (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ)-Ν.Π.Ι.Δ. 

Στην εν λόγω Δομή φιλοξενούνται σαράντα οκτώ (48) παιδιά σε μια βάρδια. 

Οι εγκαταστάσεις της 2
ης

 ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ είναι από τις πιο σύγχρονες στη πόλη μας, με άνετες αίθουσες οι 

οποίες κλιματίζονται, είναι ευάερες, ευήλιες, ιδιαίτερα οργανωμένες , φροντισμένες και καθαρές. Διαθέτουν 

(οι εγκαταστάσεις) άνετους και εύχρηστους κοινόχρηστους χώρους. Ο αύλειος χώρος δύναται δε να 

χαρακτηριστεί «τεράστιος» και να προαυλιστεί μεγάλος αριθμός παιδιών δίχως το φαινόμενο του 

συγχρωτισμού (το οποίο μεριμνούμε επιμελώς και εναγωνίως να αποφύγουμε). 

2.Σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 128/2018  απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραχώρηση και των 

λοιπών αιθουσών στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρέντη. 

 Όπως αντιλαμβάνεσθε είναι αναγκαία η τροποποίηση  του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχικής 

Δομής ΚΔΑΠ, (στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους 49 & Νάξου), ως προς τη μεταφορά  λειτουργίας της 

Δομής τους Θερινούς μήνες, διότι θα συστεγαστεί και θα συνλειτουργήσει με τη Δομή που στεγάζεται στο 1
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (στη συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη 18 & Κωνσταντινουπόλεως). 

Επίσης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας &  Κοινωνικής Μέριμνας  της Π. Ε Πειραιά & Νήσων  ζητά (με το υπ’ αρ.  

2701/2020 έγγραφο της) να καταθέσουμε αίτηση περί τροποποίησης ωραρίου στην οποία θα αναφέρονται και 

οι μήνες χρήσης.  

 Συγκεκριμένα η αιτούμενη τροποποίηση θα γίνει στο άρθρο 7 του Εσωτερικού Κανονισμού της Αρχικής Δομής 

ΚΔΑΠ και θα αντικατασταθεί ως εξής: 

«ΑΡΘΡΟ  7
ο
  (Λειτουργία του ΚΔΑΠ). 

1. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργεί όλους τους μήνες εκάστου έτους εκτός 

από τον μήνα Αύγουστο που θα είναι κλειστά  για την παροχή  (υποχρεωτικά) κανονικών αδειών 

στο προσωπικό. 

2.  Το ΚΔΑΠ διακόπτει τη λειτουργία του εκτός του μηνός Αυγούστου και  τις επίσημες αργίες που 

ισχύουν. 

3. Η λειτουργία του Κέντρου  είναι 5ήμερη (5 ημέρες την εβδομάδα) από Δευτέρα έως Παρασκευή 

(καταργείται η απασχόληση το Σάββατο) αρχόμενη από τη λήξη του Σχολικού έτους και λήγει 

31/7.  Το ωράριο του Κέντρου που αφορά τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή  θα 

λειτουργεί σε δύο τετράωρες βάρδιες: 

-1
η
 βάρδια από  8.00 π.μ εως 12.00 μ.μ 

-2
η
 βάρδια από 12.00 μ.μ εως 16.00 μ.μ 

Δεδομένου ότι η εν λόγω Δομή ΚΔΑΠ (στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους αρ. 49 & Νάξου)  κατά τους 

θερινούς μήνες (από τη λήξη του Σχολικού έτους  έως και 31/7) θα συστεγάζεται και θα συν-λειτουργεί με τη 

ΑΔΑ: ΩΙΩΒΩΚΑ-Χ4Ε



Δομή του ΚΔΑΠ  στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (στη συμβολή των οδών  Αγ. Ι. Ρέντη αρ. 18 & 

Κωνσταντινουπόλεως) εισηγούμεθα τη μεταφορά  λειτουργίας του εν λόγω  ΚΔΑΠ που εδρεύει στη συμβολή 

των οδών Θεμιστοκλέους αρ. 49 & Νάξου, κατά τους θερινούς μήνες. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, και η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε φανερή ψηφοφορία,  

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη Τροποποίηση του  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ (στη 

συμβολή των οδών των οδών Θεμιστοκλέους  49 & Νάξου)  η οποία αφορά στη μεταφορά  λειτουργίας του 

κατά τους θερινούς μήνες, λόγω συνλειτουργίας του με τη Δομή ΚΔΑΠ στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (στη 

συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη  18 & Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΝΑ            Όπως γράφονται τα παρόντα 

    

και μετά από σχετική συζήτηση         

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την με αρ. 29/09-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ με θέμα: «Έγκριση 

Τροποποίησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ (στη συμβολή 

των οδών Θεμιστοκλέους  49 & Νάξου) η οποία αφορά στη μεταφορά  λειτουργίας του κατά τους 

θερινούς μήνες, λόγω συνλειτουργίας του με τη Δομή ΚΔΑΠ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ρέντη (στη 

συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη  18 & Κωνσταντινουπόλεως)», όπως αυτή κατατέθηκε στο Σώμα του 

Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 

 
 

Την παρούσα απόφαση μπορείτε να την αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Δήμου  

www.nikaia-rentis.gov.gr  στη διαδρομή Δήμος/Δημοτικό Συμβούλιο/Αποφάσεις. 

     

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Η ΤΜ/ΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

              

 

              ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ                                              ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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