ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 330/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 18952/25-08-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Θερµός Ευάγγελος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών &
λόγω της απουσίας του, χρέη ∆ηµάρχου
εκτέλεσε ο αναπληρωτής ∆ηµάρχου,
κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα Ε.Η.∆
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και πριν τη
ου
συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. κ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. Επανήλθε στην
ου
ου
αίθουσα κατά τη συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆
ου
Η ∆.Σ. κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ΘΕΜΑ 10 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την δυναµικότητα των Παιδικών Σταθµών & του Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆ήµου
Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Περδικάρης Αθανάσιος, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
Τον πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ 497/22-04-2002)
Το ΦΕΚ 2549/18-08-2016 ,τεύχος δεύτερο περί καταργήσεως του δηµοτικού Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία
Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριµνα-Αθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον»
Το υπ’αριθµ.17819/6-09-2016 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας σχετικά µε την µεταφορά αρµοδιοτήτων του
καταργηθέντος ∆ηµοτικού ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον»
Την αριθµ. 5122/23-5-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για τη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
Την αριθ.αποφ.216/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθµούς
και τον Βρεφονηπιακό Σταθµό ∆ήµου Λευκάδας για την περίοδο 2017-2018
Το γεγονός ότι απαιτείται να καθοριστεί η δυναµικότητα των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού
Σταθµού του ∆ήµου Λευκάδας
Κατόπιν τα ανωτέρω εισηγούµαστε τα εξής:
Παιδικός Σταθµός Λευκάδας: 3 τµήµατα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
Παιδικός Σταθµός Βλυχού: 1 τµήµα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι
Παιδικός Σταθµός Καρυάς: 1 τµήµα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι
Βρεφονηπιακός Σταθµός:
1) Α’ βρεφών ηλικίας από 8 µηνών έως 1,5 χρονών,6 βρέφη ανά τµήµα,
2) Β’ βρεφών ηλικίας από 1,5 ετών έως 2,5 ετών,7 βρέφη ανά τµήµα,
3)1 τµήµα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα
και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις προσωπικό και
υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι».
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆.Σ. κ. Καββαδάς Θωµάς είπε : « στεκόµαστε κριτικά απέναντι στην εισήγηση διότι για µας οι Παιδικού Σταθµοί
δεν είναι πάρκινγκ παιδιών».
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης, ψήφισαν δεκαεννέα (19) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά της εισήγησης, ψήφισε ο ∆.Σ. κ. Καββαδάς Θωµάς για τον ανωτέρω λόγο.
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Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
Τη δυναµικότητα των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου Λευκάδας ως ακολούθως:
Παιδικός Σταθµός Λευκάδας: 3 τµήµατα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
Παιδικός Σταθµός Βλυχού: 1 τµήµα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι
Παιδικός Σταθµός Καρυάς: 1 τµήµα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική
εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι
Βρεφονηπιακός Σταθµός:
1) Α’ βρεφών ηλικίας από 8 µηνών έως 1,5 χρονών,6 βρέφη ανά τµήµα,
2) Β’ βρεφών ηλικίας από 1,5 ετών έως 2,5 ετών,7 βρέφη ανά τµήµα,
3)1 τµήµα νηπίων ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση, 25 νήπια ανά τµήµα
και µέχρι ποσοστού 20% επ’ αυτής εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις προσωπικό και
υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 330/2017.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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