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Αριθ. Αποφ. 46/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 12/15 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική ΜέριμναΑθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» Δήμου Λευκάδας
Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική
Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον» ύστερα από την με αρ. πρωτ.
959/11-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Περδικάρης Αθανάσιος

1. Καρφάκη Μαριάννα

2. Πολίτης Σπυρίδων

2. Αρβανίτης Σπυρίδων

3. Περδικάρης Δημήτριος

3. Καββαδάς Αθανάσιος

4. Ροντογιάννης Θεόδωρος

4. Κατωπόδη Σπυριδούλα

5. Χαλικιάς Ευάγγελος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Κονιδάρη
Νικολέττα για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, Ο Πρόεδρος άρχισε την
συνεδρίαση.

1ο Θέμα

ημερήσιας διάταξης της αρ. 12/15 συνεδρίασης του Διοικητικού

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Λευκάδας: «Απόφαση Δ.Σ. σχετικά τις ενστάσεις
γονέων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και στον
Βρεφονηπιακό Σταθμό, σχολικού έτους 2015-2016»
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του ΔΣ τις παρακάτω δώδεκα (12)
ενστάσεις γονέων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και πρότεινε να συζητηθούν. Οι
ενστάσεις αφορούν την κατάταξη στον σχετικό πίνακα για τις εγγραφές βρεφών και
νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας και είναι:
1) Τσίπης Σπυρίδων (για τον νήπιο Τσίπη άρρεν), για το Α΄ Βρεφών.
2) Παπουτσοπούλου Χατζηπαππά Δήμητρα (για το νήπιο Παπουτσοπούλου Ελένη),
για το Γ’ Τμήμα Νηπίων.
3) Μπούτσιου Ειρήνη (για το νήπιο Καββαδά Δημήτριο) για το Γ’ Τμήμα Νηπίων.
4) Κολυβά Αναστασία (για το τέκνο Μαρίνου Παναγιώτα-Αναστασία) για το Γ’ Τμήμα
Νηπίων.
5) Φελούκα Βασιλική (για το νήπιο Κιμωλιάτη Γεράσιμο), για το Γ΄ Τμήμα Νηπίων.
6) Φραγκογιαννοπούλου Κυριακή (για το νήπιο Σκλαβενίτη Δημήτριο-Διονύσιο), για
το Γ΄ Τμήμα Νηπίων
7) Σολδάτου Βασιλική (για το νήπιο Αργυρός Νικόλαος),για το Γ’ Τμήμα Νηπίων.
8) Αλατζόγλου Αθανάσιος (για το νήπιο Αλατζόγλου Γεώργιος) για το Γ΄ Τμήμα
Νηπίων.
9) Σκλαβενίτης Σπυρίδων (για το τέκνο Σκλαβενίτη Ελεάννα) για το B΄ Βρεφών
10) Μιχελή Μαρία(για το τέκνο Γουρζή Χριστιάνα) για το Β’ Βρεφών
11) Αχείμαστος Θεόδωρος(για το νήπιο Αχείμαστου θήλυ), για το Β’ Βρεφών
12) Δελαπόρτα Μαρία (για το νήπιο Μπουρδάρα θήλυ), για το A’ Βρεφών
Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι μετά τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ:
-

Τα νήπια: Τσίπης αβάπτιστο, Παπουτσοπούλου Ελένη, Καββαδά Δημήτριος,
Μαρίνου Παναγιώτα-Αναστασία και Σκλαβενίτη Ελεάννα επιλέγηκαν από την
ΕΕΤΑΑ ΑΕ και τοποθετήθηκαν στους ανάλογους Παιδικούς Σταθμούς

-

Τα νήπια: Κιμωλιάτης Γεράσιμος, Σκλαβενίτης Δημήτριος-Διονύσιος, Αργυρός
Νικόλαος, και Αλατζόγλου Γεώργιος έγιναν δεκτά με τροφεία στους Παιδικούς
Σταθμούς.

Για την αίτηση-ένσταση Μιχελή Μαρίας με την οποία ζητά να ενημερωθεί σχετικά με
τα μόρια και τα κριτήρια σε περίπτωση κενών θέσεων και ισοψηφίας, πρότεινε να της
διαβιβασθεί η αριθμ. 25/2015 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας
Σχετικά με την ένσταση-αίτηση Αχείμαστου Θεόδωρου (ήταν παρών στην
συνεδρίαση μαζί με την σύζυγο του Χόρτη Άννα-Μαρία), εισηγήθηκε να γίνει δεκτή,

να μοριοδοτηθεί με βάση τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν και να γίνει η κατάταξη
στον πίνακα σύμφωνα με τα νέα μόρια.
Τέλος πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση-αίτηση της Δελλαπόρτα Μαρίας, να
μοριοδοτηθεί σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν και να γίνει η κατάταξη
στον σχετικό πίνακα με βάση τα νέα μόρια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε με συμμετοχή και ενδιαφερομένων γονέων
αποφασίζει ομόφωνα
-

Να ενημερωθεί η κ. Μιχελή Μαρία και να της αποσταλεί η αριθμ. 25/2015
απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας

-

Αποδέχεται

την

ένσταση-αίτηση

του

κ.

Αχείμαστου

Θεόδωρου

για

μοριοδότηση με τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν και κατάταξη στον σχετικό
πίνακα σύμφωνα με τα νέα μόρια που προκύπτουν.
-

Αποδέχεται την ένσταση-αίτηση της κ. Δελλαπόρτα Μαρίας για μοριοδότηση
με τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν και κατάταξη στον σχετικό πίνακα
σύμφωνα με τα νέα μόρια που προκύπτουν.

-

Να γνωστοποιηθεί η παρούσα απόφαση, ως απάντηση στις ενστάσεις των
ενδιαφερόμενων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 46/2015.
Αφού αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τα παρόντα μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

Ακριβές Απόσπασμα
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

