ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 187/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Νοεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 20866/19-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Λάζαρης Απόστολος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
6
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
6
7
Αργυρός Νικόλαος
7
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
9
Γληγόρης Παναγιώτης
9
10
Μαργέλη Μαρία
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σκληρός Φίλιππος
13
14
Σολδάτος Γεώργιος
14
15
Βλάχου Ειρήνη
15
16
Γιαννιώτης Παναγιώτης
16
17
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
17
18
Σέρβος Κωνσταντίνος
18
19
Περδικάρης Αθανάσιος
19
20
Γληγόρης Χρήστος
20
21
Γληγόρης Κωνσταντίνος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
Βερροιώτης Ευάγγελος
27
28
Τσιρογιάννης Γεώργιος
28
29
Λιβιτσάνος Ιωάννης
29
30
Χαλικιάς Ευάγγελος
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη, από την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
ου
ο
ο
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία του 2 θέµατος, καθώς και στο 4 και 5 θέµα της Η.∆.
ο
Οι ∆.Σ. Αργυρός Νικόλαος, Βλάχου Ειρήνη και Χαλικιάς Ευάγγελος, δεν συµµετέχουν στην ψηφοφορία από το 3 θέµα της
Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
Οι ∆.Σ. Κονιδάρης Κων/νος, Σολδάτος Θεόδωρος και Περδικάρης Αθανάσιος, δεν συµµετέχουν στην τηλεδιάσκεψη από
ο
το 4 θέµα της Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
ο
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη από το 6 θέµα της Η.∆. µέχρι τη λήξη της.
ο

ης

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 22 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθµούς Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός – ∆ήµαρχος

1

Ο ∆ήµαρχος, κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ.
Συµβουλίου τα εξής:
1.
Τον πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ 4249/5-12-2017)
2.
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»
3.
Το υπ’αριθµ.17819/6-09-2016 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας σχετικά µε την µεταφορά αρµοδιοτήτων του
καταργηθέντος ∆ηµοτικού ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοίί Σταθµοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριµναΑθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον»
4.
Την αριθµ.216/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθµούς
και τον Βρεφονηπιακό Σταθµό ∆ήµου Λευκάδας όπως επικαιροποιήθηκε µε την αριθµ.38/2019 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου
5.
Την αριθµ. 157/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση πινάκων επιλογής
φιλοξενούµενων βρεφών-νηπίων-επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει µορίων στους δηµοτικούς Παιδικούς
Σταθµούς και στο δηµοτικό Βρεφονηπιακό Σταθµό για την χρονική περίοδο 2020-2021
6.
Την από 22/10/2020 αίτηση του γονέα µε την οποία αιτείται τη διαγραφή του τέκνου του Γ.Κ από τον
Παιδικό Σταθµό Βλυχού για οικογενειακούς λόγους και την απαλλαγή των τροφείων από τον Οκτώβριο του 2020
7.
Την από 26/10/2020 αίτηση του γονέα µε την οποία αιτείται τη διαγραφή του τέκνου του Τ.Γ από τον Παιδικό
Σταθµό Λευκάδας για οικογενειακούς λόγους και την απαλλαγή των τροφείων από τον Σεπτέµβριο του 2020
8.
Την από 30/10/2020 αίτηση του γονέα µε την οποία αιτείται τη διαγραφή του τέκνου του Κ.Ν από τον
Παιδικό Σταθµό Βλυχού επειδή από την έναρξη λειτουργίας του δεν παρουσιάστηκε στο Παιδικό Σταθµό και την
απαλλαγή των τροφείων από το Σεπτέµβριο του 2020
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:
1.Τη διαγραφή του νηπίου Γ.Κ από τον Παιδικό Σταθµό Βλυχού για οικογενειακούς λόγους και την απαλλαγή από
τα µηνιαία τροφεία (ποσό 40,00€) κατά το διάστηµα από τον Οκτώβριο 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021
2.Τη διαγραφή του νηπίου Τ.Γ από τον Παιδικό Σταθµό Λευκάδας για οικογενειακούς λόγους και την απαλλαγή
από τα µηνιαία τροφεία (ποσό 40,00€) κατά το διάστηµα από το Σεπτέµβριο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021
3.Τη διαγραφή του νηπίου Κ.Ν από τον Παιδικό Σταθµό Βλυχού επειδή από την έναρξη λειτουργίας του δεν
παρουσιάστηκε στο Παιδικό Σταθµό και την απαλλαγή από τα µηνιαία τροφεία (ποσό 40,00€) κατά το διάστηµα του
από τον Σεπτέµβριο 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021.»
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Τη διαγραφή του νηπίου Γ.Κ από τον Παιδικό Σταθµό Βλυχού για οικογενειακούς λόγους και την απαλλαγή από
τα µηνιαία τροφεία (ποσό 40,00€) κατά το διάστηµα από τον Οκτώβριο 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021
2.Τη διαγραφή του νηπίου Τ.Γ από τον Παιδικό Σταθµό Λευκάδας για οικογενειακούς λόγους και την απαλλαγή
από τα µηνιαία τροφεία (ποσό 40,00€) κατά το διάστηµα από το Σεπτέµβριο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021
3.Τη διαγραφή του νηπίου Κ.Ν από τον Παιδικό Σταθµό Βλυχού επειδή από την έναρξη λειτουργίας του δεν
παρουσιάστηκε στο Παιδικό Σταθµό και την απαλλαγή από τα µηνιαία τροφεία (ποσό 40,00€) κατά το διάστηµα του
από τον Σεπτέµβριο 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 187/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

2

