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ΘΕΜΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.  

Βάσει του ΟΕΥ του ∆ήµου µας το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή της κοινωνικής 
πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη 
ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τµήµα είναι αρµόδιο για την 
προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 
την προώθηση της ∆ια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασµό και την εφαρµογή 
προγραµµάτων Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες του 
Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, 
∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.  
Η έδρα του τµήµατος και της Αντιδηµαρχίας βρίσκεται στην Άνοιξη εντός του κοινοτικού 
κτιρίου επί της οδού Κανάρη 3. Αυτή την στιγµή, οι 11 άνθρωποι του τµήµατος (µόνιµοι 
υπάλληλοι, ορισµένου χρόνου υπάλληλοι και αιρετός) στεγάζονται σε 3 γραφεία και 1 χώρο 
εισόδου. Υπάρχουν επίσης οι στοιχειώδεις βοηθητικοί χώροι. Καταλαµβάνει δε επιφάνεια, η 
οποία είναι περίπου 65 τ.µ. συν τους βοηθητικούς χώρους.  
Οι συνεχώς ανανεούµενες ανάγκες, η προσάρτηση, στον ήδη µικρό και πιεσµένο χώρο, του 
τµήµατος πολιτισµού και αθλητισµού µετά το κλείσιµο του ΝΠ∆∆ ΘΕΣΠΙΣ, εδώ και ένα χρόνο, 
η προσάρτηση πλέον του κέντρου κοινότητας µε ακόµα (3) τρείς υπαλλήλους, µε αυξηµένες 
ανάγκες υποδοχής και προσωπικής συνέντευξης των πολιτών κ.ά. δηµιουργούν καθοριστικά 
ζητήµατα στην οµαλή λειτουργία του τµήµατος και στην ουσία αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει ούτε 
χώρος τοποθέτησης άλλου γραφείου. Ο χώρος στον οποίο αναπτύσσεται το τµήµα σήµερα 
είναι µικρός, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συνεχή προβλήµατα. Επιπροσθέτως, οι 
υπόλοιπες δράσεις του τµήµατος βρίσκονται διεσπαρµένες και σε µεγάλη απόσταση, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι καθόλου εύκολη η µετακίνηση των υπαλλήλων από και προς αυτές, 
ειδικά αυτών οι οποίοι δεν διαθέτουν µέσον µεταφοράς.  
Έτσι τίθεται σοβαρό και επείγον το θέµα αναγκαιότητας µεταστέγασης του τµήµατος σε άλλο 
ακίνητο, το όποιο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο του ∆ήµου, µε άµεση πρόσβαση 
στην αστική και στην δηµοτική συγκοινωνία, διότι εξυπηρετείται καθηµερινά µεγάλος αριθµός 
ωφελουµένων στα ΚΕΑ(Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης) και στις λοιπές δοµές πρόνοιας 
της Άνοιξης, να βρίσκεται επί κεντρικού δρόµου στον Άγιο Στέφανο, έτσι ώστε, σε λογική 
απόσταση από την υπηρεσία,  
 
 
 



 
 
 
πεζός ο υπάλληλος ή ο ωφελούµενος να µπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση στο κεντρικό 
∆ηµαρχείο του ∆ήµου (Άγ. Στέφανος), στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Άγ. Στέφανος), στην 
Ψυχολογική συµβουλευτική υπηρεσία (Άγ. Στέφανος), στο Γυµναστήριο (Άγ. Στέφανος), στην 
κοινωνική λειτουργό (Άγ. Στέφανος), στο ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο (Άγ. Στέφανος), στο Κοινωνικό 
Φαρµακείο που θα έρθει (Άγ. Στέφανος) και στις λοιπές υπηρεσίες του τµήµατος. 
Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους καταστηµάτων συνολικής επιφανείας 180 έως 220 
τετραγωνικών µέτρων, κυρίων χώρων, µε WC ΑΜΕΑ, WC υπαλλήλων, χώρο υποδοχής, 
κουζινάκι, διαµορφωµένο σε τουλάχιστον τρία (3) ξεχωριστά γραφεία µέσα στον συνολικό 
χώρο και να υπάρχει προοπτική για διαµερισµάτωση περισσότερων ξεχωριστών χώρων 
γραφείων.  
Οι χώροι πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκονται σε ισόγεια στάθµη τουλάχιστον κατά το εξήντα 
τις εκατό (60%) της επιφάνειας του συνόλου, ενώ το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει ισόγεια 
πρόσβαση ΑΜΕΑ. Επίσης, εάν υπάρχει δεύτερη στάθµη να εξυπηρετείται ταυτοχρόνως και 
από κλιµακοστάσιο και από ανελκυστήρα µε την πρώτη στάθµη. 
Η οικοδοµική άδεια του κτηρίου θα πρέπει να έχει εκδοθεί µετά το 2000, ούτως ώστε να 
πληροί τις σύγχρονες και τροποποιηµένες διατάξεις του ΓΟΚ, κυρίως περί στατικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, να διαθέτει εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης και να είναι 
διαµορφωµένες η ηλεκτρική, υδραυλική, αποχετευτική και η τηλεφωνική εγκατάσταση.  
Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει έναν ασφαλισµένο υπαίθριο χώρο (όχι επί του δρόµου) µε 
εύκολη και ασφαλή προσέγγιση µικρού φορτηγού τύπου van, προσωρινής φορτοεκφόρτωσης 
και στάθµευσης κατά τις πρωινές ώρες, γιατί η υπηρεσία καταγράφει και παραλαµβάνει 
δωρεές, πολλές φορές την ηµέρα, από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, προϊόντων, ρούχων κλπ 
χορηγιών. 
Το κτήριο, καλό θα είναι, να είναι φωτεινό, ηλιόλουστο και µε επαρκή αερισµό για λόγους 
µείωσης κατανάλωσης θέρµανσης, ρεύµατος και για λόγους υγιεινής.   
Με την µεταστέγαση αυτή είναι σίγουρο ότι θα βελτιωθεί στο έπακρο όλη η λειτουργία του 
τµήµατος, καθώς και η απρόσκοπτη καθηµερινή συνεργασία όλων των υπαλλήλων των δοµών 
µεταξύ τους και µε το κεντρικό ∆ηµαρχείο. Θα εξυπηρετηθούν εξαιρετικά καλύτερα όλοι οι 
πολίτες λόγω της συγκοινωνίας και επειδή θα βρίσκεται σε άµεση πρόσβαση µε τις άλλες 
υπηρεσίες του τµήµατος.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 
1.  Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) “Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα 
που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το 
ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του” 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Περί αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου” 
3. Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 “Αρµοδιότητες – Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων και 

Κοινοτήτων” το οποίο συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 “Πρόσθετες 
αρµοδιότητες ∆ήµων”, 

4. τα άρθρα 72 του Ν.3852/2010 και 194 του ∆ΚΚ (Ν.3463/06) 
5. Σύµφωνα δε µε την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη 

της διακήρυξης και η κατακύρωση όλων των δηµοπρασιών είναι αρµοδιότητα της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

6. Την υπ΄αρίθµ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επικυρώθηκε 

µε την αριθ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου εισερχοµένου στο ∆ήµο 3218/25-1-2018. . 

7. Την υπ’ αριθµ. 782/9160/31-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων 
στην Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού κα 
Αναστασία Στασινοπούλου. 

 



 
8. Με βάση τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η έγκριση αναγκαιότητας µεταστέγασης των 

υπηρεσιών του τµήµατος κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισµού & αθλητισµού, 
ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

προτείνεται το ∆Σ να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει: 
 

Την αναγκαιότητα µεταστέγασης των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού σε άλλο ακίνητο, το όποιο θα βρίσκεται σε κεντρικό 
σηµείο του ∆ήµου, µε άµεση πρόσβαση στην αστική και στην δηµοτική συγκοινωνία, επί 
κεντρικού δρόµου, στον Άγιο Στέφανο. 
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