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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΔΜΑ: «Έναπξη λειηοςπγίαρ νέος ΚΔΠ ζηο Γήλεζι»
Από την Δευτέπα 3 Αππιλίου έχει ξεκινήσει η λειτουπγία του ΚΕΠ στο Δήλεσι
Μηα από ηηο βαζηθέο ηεο πξνηεξαηόηεηεο πνπ είραλ ηεζεί πξνεθινγηθά από ηελ λέα
Γεκνηηθή αξρή, ήηαλ ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΠ ζην Γήιεζη. Σην πξώηα κόιηο Γεκνηηθά
ζπκβνύιηα κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηεο (18 Ννεκβξίνπ 2014), ν Γήκαξρνο εηζεγήζεθε ην ζέκα ηεο
ίδξπζεο ηνπ ΚΔΠ ζην Γήιεζη δηόηη πίζηεπε θαη πηζηεύεη όηη είλαη έλα κεγάιν έξγν γηα ην Γήιεζη
θαη ζα βνεζήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, γηαηί νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήιεζη πξέπεη
λα εμππεξεηνύληαη ζην Γήιεζη θαη όρη ζηα ΚΔΠ ηνπ Σρεκαηαξίνπ ή ηωλ Οηλνθύηωλ.
Άκεζα αθνινύζεζε ε απνζηνιή ηνπ αηηήκαηνο ίδξπζεο ηνπ ΚΔΠ πξνο ην Υπνπξγείν
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη ηελ Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Θεζζαιίαο κε έγγξαθν ηνπ Γήκνπ
ζηηο 12-12-2014.
Αθνινύζωο, γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ ΚΔΠ θαζώο θαη άιιωλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ κηζζώζεθε
ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ Γήιεζη ρώξνο, όπνπ ζα ζηεγαζζεί θαη ην αγξνηηθό ηαηξείν πνπ
ιεηηνπξγεί ζην Γήιεζη, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα ζηεγάδεηαη ζην ρώξν πνπ είλαη κηζζωκέλνο γηα ην
ΚΑΠΗ Γειεζίνπ .
Τν ζύλνιν ηνπ θόζηνο ηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ Γειεζίνπ, νη απαξαίηεηεο
θαηαζθεπαζηηθέο κεηαηξνπέο ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζία θαη ηνπ Υπνπξγείνπ
Δζωηεξηθώλ, θαζώο θαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο ιεηηνπξγίαο βάξπλαλ ηνλ Γήκν Ταλάγξαο.
Η έγθξηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ ζην Γήιεζη, έγηλε κε ην ΦΔΚ 239 Β /1-2-2017, όπνπ
αλαθέξεηαη όηη : “εγθξίλεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ ΚΔΠ1006, πνπ ζα
ιεηηνπξγεί ζηνλ νηθηζκό Γήιεζη ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνηωηίαο κε
ειεθηξνληθό αξηζκό 1006Π, θαη ζα ιεηηνπξγεί κε ηελ νξγαλωηηθή κνξθή θαη ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ λ. 3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α/1-5-2002) «Αλαβάζκηζε ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», όπωο ηζρύεη, ηελ 1ε Μαξηίνπ 2017. “
Η ζηειέρωζε ηνπ ΚΔΠ έγηλε κε ηελ ηνπνζέηεζε πξνζωπηθνύ από ην κόληκν πξνζωπηθό
ηνπ Γήκνπ Ταλάγξαο .
Η Γεκνηηθή αξρή πηζηή ζηηο δεζκεύζεηο ηεο, ζπλερίδεη λα εξγάδεηαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε
γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δεζκεύζεώλ ηεο, γηα ηελ βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο θαη ηελ θαιύηεξε
εμππεξέηεζε ηωλ πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ.
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