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ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθ.  23/27.09.2022  πρακτικό  τακτικής   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  
Δελφών. 

 
Στην  Άμφισσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην 

πλατεία Κεχαγιά,   σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  19.30΄  συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθ.  20646/23.09.2022 
πρόσκληση  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Κ. Κατσικούλη  και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής . 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο. 

 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αγαπητός Χαρίλαος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Λουπάκος Νικόλαος Μέγκος Παναγιώτης 

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας Σεγκούνη Χρυσάφω 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Τσονάκας Αθανάσιος Γρίβας Ευθύμιος 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Κούσουλας Ευάγγελος 

Κατσικούλης Νικόλαος Ραβάνης Δημήτριος 

Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα Αναγνωστόπουλος Λουκάς 

Αδαμάκος Αθανάσιος Δεσποτίδης Προκόπιος (από το 9ο θέμα) 

Αγγελόπουλος Αριστείδης Σολτάτος Ανδρέας 

Δρακάκης Γεώργιος Σκαρίμπας Δημήτριος 

Φωτόπουλος Λάμπρος Μίχος Νεκτάριος (από το 16ο θέμα) 

Ανδρεοπούλου Μαρία Λεοντίου Ευστάθιος 

Μακρή Γεωργία Μαντζώρος Ευστάθιος 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Π.Μερινόπουλος, Σπ. Μπαρλιακός, Α.Παπαδήμα, Μ.Παπαπολίτης, Γ.Χαλατσάς, 

Π.Τσακίρης, Χρ.Χαλέτσος, Λ.Ρουφαγάλας, Κ.Τσαούσης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

 
 

Κυριακίδης Αλέξανδρος Κώνστα Κρυσταλλία  

Μπάκας Δημήτριος Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος  

Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία  
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Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι  και Πάρεδροι 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την 
συνεδρίαση, όπως προβλέπεται  στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου 3852/2010 
¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: 

κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
2. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο 

Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  
Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

3. Τροποποίηση (7η) ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2022 με 
ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικ. έτους 2022. 
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού). 

4. Έγκριση εκμίσθωσης του Κοινοτικού Καταστήματος στον οικισμό Βίνιανης της Κοινότητας 
Προσηλίου. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   
Υπηρεσιών). 

5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (άρθρο 281 παρ. 3 Ν.3463/2006 ΔΚΚ). (Εισηγητής: κ. 
Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος). 

6. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής καταστροφής αντικειμένων 
ιδιοκτησίας του Δήμου, έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. 
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

7. Έγκριση παροχής Εθελοντικής Εργασίας στον Παιδικό Σταθμό Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. 
Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών). 

8. Έγκριση παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων αθλητικής περιόδου 2022-2023. 
(Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, εντ. Δημ. Σύμβουλος).  

9. Λήψη απόφασης για θέσεις περιπτέρων στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισάγεται από την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

10. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης  «2ος 

Ηνίοχος δρόμος».  (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Χαρίλαος 
Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

11. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Άμφισσας στις 15 Οκτωβρίου 2022 για 
την διεξαγωγή της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα». (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 
12. Αντικατάσταση μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας 

Ζαχαρόπουλος, εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 
13. Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία/μετονομασία οδών και παρόδων στην Κοινότητα 

Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 
14. Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών 

βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών 
για το έτος 2022-2023. (Πρακτικό 2/08.09.2022). (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα, 
Αντιδήμαρχος). 

15. Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών 
βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών 
για το έτος 2022-2023. (Πρακτικό 3/15.09.2022). (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα, 
Αντιδήμαρχος). 

16. Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη θέση ΜΥΤΙΚΑΣ  Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος).  
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17. Γνωμοδότηση επί της από Ιούλιο 2022 Μ.Π.Ε.  για δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού 
έργου στη θέση Αθανάσιος Διάκος, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος 
Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

18. Γνωμοδότηση επί της από Αύγουστο  2022 Μ.Π.Ε.  για δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού 
έργου στη θέση ΡΙΝΙΟΡΕΜΑ της Κοινότητας Πυράς ΔΕ Καλλιέων, Δήμου Δελφών, Π.Ε. 
Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

19. Έγκριση τροποποίησης ιδρυτικού ΦΕΚ  Σ.Π.Ο.Α.Κ. (Συνδέσμου Προστασίας και 
Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ» - παράταση χρόνου 
διάρκειας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος). 

20. Έγκριση αύξησης ωρών εργασίας σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 
Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

21. Έγκριση σύναψης (4) νέων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Βρεφικός Σταθμός Ιτέας). (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 
Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω  είκοσι οκτώ  

(28) υπογραψάντων μελών, ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κατσικούλης, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε   σύμφωνα με την αριθ. 375/Α.Π. 39167/2.6.2022 

(ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

Ακολούθησαν ενημερώσεις και ερωτήσεις. 

………………………………………………………….. 

Τα αριθ. (14) και (15) θέματα προτάχτηκαν και συζητήθηκαν πρώτα στην Η.Δ. 

Το αριθ. (13) θέμα αναβλήθηκε. 

Οι ΔΣ Γ.Δρακάκης, Ν.Μίχος, Λ.Φωτόπουλος απεχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά το 16ο 

θέμα. 

Ο Ε.Λεοντίου απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 16ου θέματος, πριν την κατάρτιση της 

απόφασης. 

Επίσης οι ΔΣ Λ.Αναγνωστόπουλος, Α.Αγγελόπουλος, Α.Τσονάκας, Μ. Ανδρεοπούλου και 

Δ.Ραβάνης απεχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 17ου πριν την κατάρτιση 

της απόφασης. 

 

                                                           ___________________ 

Θέμα  14ο 
Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών 
βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών 
για το έτος 2022-2023. (Πρακτικό 2/08.09.2022). 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      212/27.09.2022 
  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα, είπε 
τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1.Το αριθ. 2/08-09-2022 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων στους 

Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, το οποίο και παραθέτουμε: 

 

2022-2023 

Πρακτικό αριθ. 2/2022 
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              Στην Άμφισσα σήμερα στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα 

γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της Δ/νσης Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών, που 

βρίσκονται στην οδό Γιδογιάννου 31, συνεδρίασε η τριμελής Ειδική Επιτροπή Επιλογής 

νηπίων για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι γονείς στους Παιδικούς 

Σταθμούς, προκειμένου να επιλεγούν τα παιδιά τους προς φοίτηση, ύστερα από την αριθ. 

19119/07-09-2022 πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος. 

          Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθ.11273/07-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΔΘΩ9Θ-4Μ1) 

Απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Δελφών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2.2, παράγραφος 

2.2.1 του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

του Δήμου Δελφών (αριθ.378/22-08-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 

– ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.    

          Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών ήταν 

παρόντα και τα τρία (3), ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Σεγδίτσα - Πονήρη Χρυσούλα          Πρόεδρος 
2. Πλουμάκη Μαρία                               Μέλος 
3. Βρούβα Θεώνη                                   Μέλος 

 

 Άρχισε η συνεδρίαση. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και συντάχθηκαν από την  Κοκκόρου Ελένη, γραμματέα της 

Επιτροπής.     

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ  

 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

                                                                     

ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Εξετάστηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις για εγγραφές στο νηπιακό τμήμα του Παιδικού Σταθμού 

Άμφισσας, οι οποίες μοριοδοτήθηκαν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, 

δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και οι φάκελοι με τα 

δικαιολογητικά είναι πλήρης. 

Επίσης, εξετάστηκαν τρεις (3) αιτήσεις για διαγραφές από τον Παιδικό Σταθμό Άμφισσας 

(Νηπιακό Τμήμα) :   

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 16204/01-08-2022 ΕΣΠΑ 

2 18311/30-08-2022 190 

3                    18802/05-09-2022 250 

4 19237/08-09-2022 210 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 18951/06-09-2022 ---------- 

2 18953/06-09-2022 ---------- 
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για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά. 

 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Εξετάστηκαν δεκατρείς (13) αιτήσεις για εγγραφές στο βρεφικό τμήμα του Παιδικού 

Σταθμού Άμφισσας, οι οποίες μοριοδοτήθηκαν : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, 

δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και οι φάκελοι με τα 

δικαιολογητικά είναι πλήρης. 

Η  με αύξοντα αριθμό 13η αίτηση, εγκρίθηκε καθ΄ υπέρβαση της δυναμικότητας του Σταθμού 

(επιπλέον 10% της δυναμικότητας), σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών (αριθ. 378/22-

08-2018 - ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών). 

 

Ο ανωτέρω πίνακας κατάταξης, συντάχθηκε με βάσει τη μοριοδότηση που προέκυψε από 

την συμμετοχή των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη 

παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση 

παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 

απασχόλησης» περιόδου 2022 – 2023 (ΕΣΠΑ) (αριθ.10945/02-08-2022 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – 

ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) και τον οριστικό πίνακα ωφελούμενων. 

Δεδομένου ότι, οι αιτήσεις που κατατέθηκαν και δικαιούνται voucher είναι λιγότερες από τις 

κενές θέσεις που υπάρχουν στο βρεφικό τμήμα του Παιδικού Σταθμού Άμφισσας, 

μοριοδοτήθηκαν επίσης και αιτήσεις οι οποίες δεν δικαιούνται voucher (η με αύξοντα 

3                    19118/07-09-2022 ---------- 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 12008/16-06-2022 108,01 

2 11964/16-06-2022 98,17 

3 11974/16-06-2022 76,65 

4 11968/16-06-2022 73,95 

5 11988/16-06-2022 67,39 

6 11966/16-06-2022 65,50 

7 11980/16-06-2022 60,01 

8 11978/16-06-2022 48,32 

9 11998/16-06-2022 40,50 

10 11960/16-06-2022 38,60 

11 11994/16-06-2022 28,87 

12 11991/16-06-2022 240 

13 12001/16-06-2022 220 
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αριθμό 12η και 13η αίτηση), σύμφωνα με την αριθ. 177/02-05-2018 (ΑΔΑ: Ω20ΟΩ9Θ-ΩΡΒ) 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών «Λήψη απόφασης μοριοδότησης 

κριτηρίων για εγγραφές βρεφών – νηπίων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του 

Δήμου Δελφών». 

  

ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ  

 ΙΤΕΑΣ 

 

Εξετάστηκαν τρεις (3) αιτήσεις για  εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας, οι οποίες 

μοριοδοτήθηκαν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, 

δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και οι φάκελοι με τα 

δικαιολογητικά είναι πλήρης. 

Επίσης, εξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις για διαγραφές από τον Παιδικό Σταθμό Ιτέας :   

 

 

 

 

για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά. 

 

Επιπλέον, εξετάστηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις για εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας : 

 

 

 

 

 

 

και για τις οποίες η 

Ειδική Επιτροπή 

Επιλογής νηπίων 

ομόφωνα 

γνωμοδότησε θετικά, 

δεδομένου ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό στις προαναφερόμενες 

ημερομηνίες και οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. 

Οι παραπάνω αιτήσεις, είχαν υποβληθεί για φιλοξενία των βρεφών στο Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Ιτέας και μετά από την σύμφωνη γνώμη των μητέρων (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 

από τις μητέρες), επιθυμούν να φιλοξενηθούν στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας, όταν  

συμπληρώσουν την ηλικία των 2,5, ετών.   

 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 
18323/30-08-2022 

260 

Από 17/10/2022 (2,5 ετών) 

2 18880/06-09-2022 170 

3 18878/06-09-2022 150 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 18767/05-09-2022 ---------- 

2 19006/07-09-2022 ---------- 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 
12384/20-06-2022 

ΕΣΠΑ 

Από 12/11/2022   

2 
12401/20-06-2022 

ΕΣΠΑ 

Από 21/11/2022   

3 
12387/20-06-2022 

ΕΣΠΑ 

Από 22/11/2022   

4 
12365/20-06-2022 

ΕΣΠΑ 

Από 04/12/2022   
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  

ΙΤΕΑΣ 

                                                                         

Εξετάστηκαν δεκατρείς (13) αιτήσεις για εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, 

δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και οι φάκελοι με τα 

δικαιολογητικά είναι πλήρης. 

Η  με αύξοντα αριθμό 13η αίτηση, εγκρίθηκε καθ΄ υπέρβαση της δυναμικότητας του Σταθμού 

(επιπλέον 10% της δυναμικότητας), σύμφωνα με το άρθρο 7 του  Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών (αριθ. 378/22-

08-2018 - ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών). 

Ο ανωτέρω πίνακας κατάταξης, συντάχθηκε με βάσει τη μοριοδότηση που προέκυψε από 

την συμμετοχή των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη 

παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση 

παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 

απασχόλησης» περιόδου 2022 – 2023 (ΕΣΠΑ) (αριθ.10945/02-08-2022 Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – 

ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) και τον οριστικό πίνακα ωφελούμενων. 

Επίσης, εξετάστηκαν δώδεκα (12) αιτήσεις για εγγραφές  στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας : 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 12395/20-06-2022 129,46 

2 12400/20-06-2022 127,60 

3 12371/20-06-2022 125,21 

4 12390/20-06-2022 119,32 

5 12374/20-06-2022 111,41 

6 12405/20-06-2022 101,70 

7 12376/20-06-2022 100,78 

8 12369/20-06-2022 92,83 

9 12377/20-06-2022 92,08 

10 12398/20-06-2022 90,99 

11 12397/20-06-2022 87,97 

12 12383/20-06-2022 87,35 

13 12399/20-06-2022 85,16 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 12392/20-06-2022 77,22 

2 12372/20-06-2022 73,03 

3 18084/26-08-2022 71,75 

4 12388/20-06-2022 63,92 

5 12364/20-06-2022 58,81 

6 12389/20-06-2022 53,35 

7 12403/20-06-2022 40,64 

8 12366/20-06-2022 25,78 
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και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε να 

παραμείνουν σε εκκρεμότητα (επιλαχόντες) λόγω ελλείψεως κενής θέσης. 

Ο ανωτέρω πίνακας κατάταξης, συντάχθηκε με βάσει τη μοριοδότηση που προέκυψε από 

την συμμετοχή των ωφελούμενων στο Πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη 

παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση 

παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 

απασχόλησης» περιόδου 2022 – 2023 (ΕΣΠΑ) (αριθ.10945/02-08-2022 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης – ΑΔΑ: Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) και τον οριστικό πίνακα ωφελούμενων. 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

 

Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Γαλαξιδίου, η οποία 

μοριοδοτήθηκε : 

 

 

 

και για την οποία η 
Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν 
κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. 
 
 
Το παρόν πρακτικό να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
 Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
  Άμφισσα 08/09/2022   
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          ΤΑ ΜΕΛΗ                                            

1. Σεγδίτσα - Πονήρη Χρυσούλα                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Πλουμάκη Μαρία    

9 12375/20-06-2022 260 

10 12386/20-06-2022 240 

11 12367/20-06-2022 220 

12 12368/20-06-2022 160 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 19155/08-09-2022 ΕΣΠΑ 
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3. Βρούβα Θεώνη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Εισηγούμαστε 

την αποδοχή του ανωτέρω πρακτικού. 
……………………………………………………………………………………….. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Λεοντίου είπε τα εξής: 
Οι αιτήσεις διαγραφής παιδιών από τους σταθμούς τι αφορούν, σε τι οφείλονται; Τις ζήτησαν 
οι γονείς και για ποιους λόγους; Δεν πήραν voucher και αδυνατούν να πληρώσουν τα 
τροφεία, υπάρχουν άλλοι λόγοι; Ερώτηση, αφορά και τα δύο θέματα 14 και 15: Η 
μοριοδότηση νηπίων και βρεφών με ποια κριτήρια έγινε; Βάσει του κανονισμού λειτουργίας 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών ή βάσει του προγράμματος 
ΕΣΠΑ και της μοριοδότησης των voucher και γιατί;    
Θα καταψηφίσουμε γιατί θεωρούμε απαράδεκτο να αφήνονται νήπια και βρέφη εκτός 
δομών όπως κάνετε στην περίπτωση του βρεφονηπιακού της Ιτέας. Του σταθμού που 
πανηγυρίζατε πρόσφατα με δελτία τύπου και ανακοινώσεις πως καταφέρατε να τον ανοίξετε 
επιτέλους μετά από χρόνια. Τη στιγμή όμως που οι υποδομές υπάρχουν, οι ανάγκες και οι 
αιτήσεις είναι συγκεκριμένες και μπορούν να καλυφθούν από τον σταθμό, εσείς κρατάτε 
κλειστό το δεύτερο τμήμα. Δεν ικανοποιείτε όλες τις αιτήσεις που πληρούν τα απαραίτητα 
κριτήρια, επειδή δεν προσλάβατε το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία του. 
Περιμένετε πρώτα να εισπράξετε τα voucher των γονιών και μετά θα δείτε τι θα κάνετε, 
αφήνοντας τους γονιούς στην αναμονή και ανατρέποντας τον οικογενειακό τους 
προγραμματισμό. Προτάσσετε τα βρέφη με voucher έναντι όσων γονέων, για τον 
οποιοδήποτε λόγο, δεν μπήκαν στη διαδικασία του ΕΣΠΑ και ας πληρούν τα κοινωνικά 
κριτήρια. Από πού προκύπτει αυτό; Προεξοφλείτε ότι δεν θα πληρώσουν τα τροφεία ή 
συμβαίνει κάτι άλλο με τα χρήματα των voucher; Το ίδιο απαράδεκτο είναι που πείσατε 
γονιούς (με ποιο τρόπο άραγε;) να στείλουν τα παιδιά τους μήνες αργότερα, στη μέση της 
χρονιάς και όταν κλείσουν τα 2,5 έτη, στο νηπιακό τμήμα, προκειμένου να μην είστε 
αναγκασμένοι να πάτε άμεσα σε τρίτο βρεφικό τμήμα. Με τον τρόπο αυτό προωθείτε τη 
λογική της ανταποδοτικότητας και της εμπορευματοποίησης των λαϊκών αναγκών με κάθε 
τρόπο, ακόμα και σε βάρος βρεφών και νηπίων. Και το θεωρείτε και σπουδαίο κατόρθωμα. 
Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσουμε και καλούμε τους γονιούς των παιδιών, μέσα και 
απ’ αυτή την εξέλιξη να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Καμία υποχρέωση δεν έχουν σε 
όσους βάζουν τις ανάγκες αυτών και των παιδιών τους στη ζυγαριά του κόστους και των 
μειωμένων απαιτήσεων. Γιατί η ζωή τους και των παιδιών τους δεν μπαίνει σε voucher και 
σε pass, ούτε σε επιδόματα πτωχοκομείου όπως θέλει να μας κάνει να συνηθίσουμε το 
κεφάλαιο και η εξουσία του με τους λογής - λογής εκπροσώπους του.   
 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
  «ΥΠΕΡ» του ανωτέρω θέματος ψήφισαν οι ΔΣ: Ν.Λουπάκος, Σ.Σωτηρόπουλος, 

Ν.Κατσικούλης, Χρ.Σεγδίτσα, Α. Σολτάτος, Ε.Γρίβας, Α.Ζαχαρόπουλος, Ι.Μανανάς, 

Χρ.Σεγκούνη, Ε.Μαντζώρος, Γ.Τσατσαρώνης, Ανδρ. Παναγιωτόπουλος, Χ.Αγαπητός, 

Α.Αδαμάκος, Ε.Κούσουλας, Γ.Δρακάκης, Π.Μέγκος και Λ.Φωτόπουλος. 

«ΚΑΤΑ» ψήφισαν οι ΔΣ: Ε.Λεοντίου, Γ.Μακρή, Δ.Σκαρίμπας, Λ.Αναγνωστόπουλος, 

Α.Αγγελόπουλος, Μ.Ανδρεοπούλου, Δ.Ραβάνης, Α. Τσονάκας. 
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 Το Συμβούλιο  αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο και έχοντας υπόψη του το αριθ. 2/08-
09-2022 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων στους Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών,  μετά από διαλογική συζήτηση, 
 
                                                        Αποφασίζει κατά  πλειοψηφία 
 
 Εγκρίνει, ως έχει, την ανωτέρω εισήγηση. 
…………………………………………………………………………………… 

Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο  Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                                         Ο  Πρόεδρος 
                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ 
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