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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
         _____  
                            

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(19ης   Ιανουαρίου  2023) 

------- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. 
Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

2. Γνωμοδότηση επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου (άρθρο 41 του Ν.1249/82 – ΦΕΚ: 
226/Α΄/09.12.2022). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

3. Ενημέρωση για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από την ΟΤΔ της ΑΝΦΩΑΕ σε 
διαγωνισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την ανάληψη του 
νέου προγράμματος LEADER σε περιοχή παρέμβασης των Δήμων Δελφών και Δωρίδας της Π.Ε 
Φωκίδας και ορισμός εκπροσώπων των φορέων που θα συνθέσουν την Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2023-2027. 
(Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος). 

4. 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 αριθ. 7/2022). (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, 
Αντιδήμαρχος). 

5. Έγκριση παροχής Εθελοντικής Εργασίας στον Παιδικό Σταθμό Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. 
Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).  
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3. 
Ενημέρωση για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας από την ΟΤΔ της ΑΝΦΩΑΕ σε 
διαγωνισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την ανάληψη του 
νέου προγράμματος LEADER σε περιοχή παρέμβασης των Δήμων Δελφών και Δωρίδας της Π.Ε 
Φωκίδας και ορισμός εκπροσώπων των φορέων που θα συνθέσουν την Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2023-2027. 
(Εισηγητής:  κ. Δήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

   «Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) με το 
υπ’  αριθ. Πρωτ.: 10852/05-01-2023 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι, πρόκειται το προσεχές 
χρονικό διάστημα να υποβάλει φάκελο υποψηφιότητας τοπικού προγράμματος για την 
Φωκίδα στα  πλαίσια προκήρυξης διαγωνισμού  για την υποβολή προτάσεων  και την επιλογή 
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER 
(ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ) / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΠ», του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). 
     Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τους όρους 
της προκήρυξης και την εμπειρία από τις προηγούμενες εφαρμογές του προγράμματος , 
προχώρησε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας 
πρότασης Τοπικού Προγράμματος σε περιοχή παρέμβασης της Π.Ε Φωκίδας και σχετικά με 
την σύνθεση του οργάνου λήψης αποφάσεων με την ονομασία “Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER” και στην εκχώρηση - κατανομή αρμοδιοτήτων σε αυτή και 
έγκριση κανονισμού λειτουργίας, για την εφαρμογή του προγράμματος κατά την τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο 2023-2027. 
Συγκεκριμένα σε ότι αφορά την περιοχή παρέμβασης, κατόπιν ευρείας ενημέρωσης – 
διαβούλευσης που διεξήγαγε κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Ομάδα Τοπικής 
Δράσης (ΟΤΔ) της ΑΝΦΩΑΕ, με τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς, 
αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η περιοχή παρέμβασης του νέου τοπικού 
προγράμματος LEADER να περιλαμβάνει τις Δ.Ε: Άμφισσας, Ιτέας, Δεσφίνας, Γαλαξιδίου, 
Δελφών και Καλλιέων του Δήμου Δελφών και τις Δ.Ε: Λιδωρικίου, Ευπαλίου, Βαρδουσίων 
και Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδας, με συνολικό πληθυσμό περίπου 35.000 κατοίκους.  
Σε ότι αφορά την σύνθεση του οργάνου λήψης αποφάσεων με την ονομασία “Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) LEADER” για την εφαρμογή του προγράμματος κατά την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2023-2027 αποφασίστηκε οι φορείς που θα συμμετέχουν 
ο καθένας με έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του στην 7μελή επιτροπή (ΕΔΠ) να είναι 
οι εξής: 
1. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
2. Δήμος Δελφών. 
3. Δήμος Δωρίδας. 
4. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδας. 
5.Σύλλογος ελαιοκαλλιεργητών - ελαιοϊδιοκτητών  Άμφισσας, Ιτέας, Δελφών  
   «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ». 
6. Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. 
7. Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας. 
    Μετά τα παραπάνω παρακαλούνται οι Δήμοι Δελφών  και Δωρίδας μέτοχοι της ΑΝΦΩΑΕ 
μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Παρασκευή, με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων 
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οργάνων τους (Δημοτικά Συμβούλια) αφενός να εγκρίνουν τις ως άνω αποφάσεις και να 
ορίσουν ονομαστικά τους εκπροσώπους τους με του αναπληρωτές τους (ένας εκπρόσωπος 
με τον αναπληρωτή του για κάθε Δήμο), οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ως άνω Επιτροπή 
Διαχείρισης του νέου Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER της ΑΝΦΩΑΕ. 
     Επιπλέον μας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της Ενημέρωσης – Διαβούλευσης 
(επισυνάπτεται στην παρούσα έντυπο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ)  για τον σχεδιασμό της 
πρότασης του τοπικού προγράμματος που θα υποβληθεί από την εταιρεία (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) , η 
Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε , ενόψει  της συνεδρίασης των οργάνων μας για 
την λήψη των ως άνω αποφάσεων, είναι διαθέσιμη  εφόσον προσκληθεί να συμμετάσχει στην 
συνεδρίαση για να ενημερώσει σχετικά με τα ως άνω τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων 
σας.  
 
       Για τον λόγο αυτό προσκλήθηκε και παρευρίσκεται στην συνεδρίασή μας ο Γενικός 
Διευθυντής της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ κ. Χρήστος Γάτος για να ενημερώσει για 
τον σχεδιασμό της πρότασης του προς υποβολή τοπικού προγράμματος LEADER , σε ότι 
αφορά την προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης του προγράμματος και ειδικότερα σε ότι 
αφορά την περιοχή του Δήμου μας καθώς και για την στρατηγική - δράσεις που πρόκειται να 
συμπεριληφθούν στην πρόταση. Επίσης να ενημερώσω ότι προσωπικά εγώ και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι,  τοπικοί σύμβουλοι , φορείς κ.λ.π έχουμε διοργανώσει με την Ομάδα 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Φωκικής  ΑΑΕ-ΟΤΑ, εκδηλώσεις και συναντήσεις 
ενημέρωσης –διαβούλευσης για το νέο πρόγραμμα και έχουμε καταθέσει προτάσεις για έργα 
που θα θέλαμε να ενταχθούν και είμαστε σε διαρκεί συνεργασία συνεισφέροντας στον 
σχεδιασμό της πρότασης του τοπικού προγράμματος. Σε ότι αφορά την περιοχή παρέμβασης 
του νέου προγράμματος να υπενθυμίσω ότι για την Προηγούμενη προγραμματική περίοδο 
με σχετική απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου και κατόπιν διαβούλευσης 
με τους τοπικούς φορείς, που επαναλάβαμε και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο 
προτείνουμε, οι 6 από τις 8 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών να συμπεριληφθούν στην 
πρόταση και να αποτελέσουν τμήμα της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος 
LEADER που θα υποβάλλει η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ και οι δύο Δημοτικές Ενότητες 
συγκεκριμένα του Παρνασσού και της Γραβιάς να συμπεριληφθούν στην πρόταση LEADER 
και να αποτελέσουν τμήμα της περιοχής παρέμβασης του τοπικού προγράμματος που θα 
υποβάλλει ο Οργανισμός Αγροτικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (ΟΑΑΣΕ) Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στην οποία και σε αυτή συμμετέχει ως μέτοχος ο Δήμος μας. 
 Καλώ λοιπόν τον κ. Χρήστο Γάτο με αφορμή τον ορισμό του εκπροσώπου μας , να μας  
ενημερώσει ως Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόγραμμα και για τον μέχρι τώρα σχεδιασμό. 
 
Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Χρήστος Γάτος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για 
το νέο πρόγραμμα LEADER , τον σχεδιασμό σε ότι αφορά την προτεινόμενη περιοχή 
παρέμβασης , την στρατηγική  και τις δράσεις του προγράμματος , τα ποσοστά ενίσχυσης , 
τους εν δυνάμει δικαιούχους κ.λ.π  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση , τέθηκαν ερωτήσεις 
προς τον κ. Χρήστο Γάτο σχετικά με το πρόγραμμα στις οποίες απάντησε ο κ. Γάτος και 
διατυπώθηκαν προτάσεις από τους συμμετέχοντες Δημοτικούς Συμβούλους. Επιπλέον ο κ. 
Γάτος κατέθεσε ενημερωτικό υλικό  για το πρόγραμμα προκειμένου αυτό να διατεθεί  σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 
  
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος αφού ευχαρίστησε  για την ενημέρωση – διαβούλευση τον Γενικό 
Διευθυντή της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε Ε είπε: 
        Επομένως ως Δήμος Δελφών συμμετέχοντας στο νέο πρόγραμμα LEADER μέσω της 
Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε-ΟΤΑ και σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτής περί της σύνθεσης της επιτροπής Διαχείρισης, το Δημοτικό μας Συμβούλιο 
θα πρέπει να ορίσει τον εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών και αναπληρωτή αυτού, στην 
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Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική 
περίοδο 2023-2027 και στα πλαίσια υποβολής από την ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε φακέλου υποψηφιότητας 
τοπικού προγράμματος για την Φωκίδα στο LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων. 

 
       Μετά τα παραπάνω προτείνω τη συμμετοχή του Δήμου μας στα διοικητικά και 
γεωγραφικά όρια της περιοχής παρέμβασης μας και συγκεκριμένα Δ.Ε: Άμφισσας, Ιτέας, 
Δεσφίνας, Γαλαξιδίου, Δελφών και Καλλιέων του Δήμου Δελφών και τον ορισμό το δικό 
μου, ως εκπροσώπου του Δήμου Δελφών,  
με αναπληρωτή μου το Δημοτικό Σύμβουλο κ.  ………………. στην Επιτροπή Διαχείρισης του 
τοπικού Προγράμματος  (ΕΔΠ) LEADER της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε – Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ.» 
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4. 
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 αριθ. 7/2022).  
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Το αριθ. 7/28-12-2022 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών και 
νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, το οποίο και 
παραθέτουμε:                                 

2022-2023 
Πρακτικό αριθ. 7/2022 

              Στην Άμφισσα σήμερα στις 28 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, 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 και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, προκειμένου να επιλεγούν τα παιδιά τους προς φοίτηση, ύστερα 
από την αριθ. 28543/27-12-2022 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 

Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για μετακίνηση παιδιού, από το Βρεφικό Τμήμα, στο Νηπιακό 
Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Άμφισσας :    

 
 
 
 
 
 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
27851/16-12-2022 

Από 09/01/2023 2,5 ετών – 
μετακίνηση στο Νηπιακό 
Τμήμα 
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και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών κα νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στο νηπιακό τμήμα του εν λόγω Σταθμού (στις 
09/01/2023 συμπληρώνει την ηλικία των 2,5 ετών). 
 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 

Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για εγγραφή βρέφους, στο Βρεφικό Τμήμα του Παιδικού Σταθμού 
Άμφισσας :  

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και  νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στο βρεφικό τμήμα του εν λόγω Σταθμού και 
ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι πλήρης. 
 
Επίσης, εξετάστηκε μία (1) αίτηση για μετεγγραφή βρέφους από τον Παιδικό Σταθμό 
Άμφισσας (Βρεφικό Τμήμα), στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας :  

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά, να παραμείνει σε εκκρεμότητα η μετεγγραφή, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κενή θέση 
στον εν λόγω Σταθμό. 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΙΤΕΑΣ 

 
Σύμφωνα με το αριθ.2/08-09-2022 πρακτικό, η  Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και 
νηπίων, είχε ομόφωνα γνωμοδοτήσει για την φιλοξενία του βρέφους με αριθ. πρωτ. 
12366/20-06-2022, με την έναρξη λειτουργίας του 2ου Βρεφικού Τμήματος στο 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας. Μετά από την με αριθ. πρωτ. 28373/22-12-2022 αίτηση του 
πατέρα για διαγραφή, η Ειδική Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τη διαγραφή του 
από το Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας. 
Επίσης, σύμφωνα με το προαναφερόμενο πρακτικό, η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και 
νηπίων, είχε ομόφωνα γνωμοδοτήσει για την φιλοξενία των βρεφών με αριθ. πρωτ.: 
12386/20-06-2022 και 12368/20-06-2022, με την έναρξη λειτουργίας του 2ου Βρεφικού 
Τμήματος στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας. Δεδομένου όμως ότι, η λειτουργία του 2ου 
τμήματος θα ξεκινήσει από Ιανουάριο και ήδη τα προαναφερόμενα βρέφη θα έχουν κλείσει 
την ηλικία των 2,5 ετών, δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε βρεφικό τμήμα αλλά σε νηπιακό, 
λόγω ηλικίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Εφόσον όμως δεν υπάρχει η δυνατότητα 
φιλοξενίας τους στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας (νηπιακό τμήμα), λόγω ελλείψεως κενής θέσης η 
Ειδική Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά να παραμείνουν σε εκκρεμότητα 
(επιλαχόντες)                                                    
Επιπλέον, εξετάστηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις για εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας 
: 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
28372/22-12-2022 ΕΣΠΑ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
27474/13-12-2022 ΕΣΠΑ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 
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και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και οι φάκελοι με τα 
δικαιολογητικά είναι πλήρεις. 
Η  με αύξοντα αριθμό 4η 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). 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ  
 ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

                                                                         
Εξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις για εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Δεσφίνας, οι οποίες 
μοριοδοτήθηκαν : 

 
 
 
 
 
 
 
 

και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και οι φάκελοι με τα 
δικαιολογητικά είναι πλήρεις. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Πολυδρόσου, η οποία 
μοριοδοτήθηκε :   

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και ο φάκελος με τα 
δικαιολογητικά είναι πλήρης. 

    
1 

 
27616/14-12-2022 ΕΣΠΑ 

 
    2 

  
28189/21-12-2022 ΕΣΠΑ 

   
    3 

 
27641/14-12-2022 240 

 
    4 

 
27623/14-12-2022 170 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
28423/23-12-2022 

 
ΕΣΠΑ 

 
    2 

 
28424/23-12-2022 ΕΣΠΑ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
26561/01-12-2022 240 
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Το παρόν πρακτικό να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής 
απόφασης. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
  Άμφισσα 28/12/2022   
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 ΤΑ ΜΕΛΗ                                    

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

 
Εισηγούμαστε 

την αποδοχή του ανωτέρω πρακτικού. 
 
                                           ______________________ 
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5. 
Έγκριση παροχής Εθελοντικής Εργασίας στον Παιδικό Σταθμό Δεσφίνας.  
(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 75 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και συγκεκριμένα την ενότητα που αφορά την 
Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη προβλέπεται, εκτός των άλλων και “Η προώθηση 
και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία 
τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων 
εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση 
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας”. 

2. Την αριθμ. πρωτ. 865/13-01-2023  αίτηση, της Μαρίας Αλτάνη του Παναγιώτη, με την 
οποία ζητά να προσφέρει Εθελοντική Εργασία  στον Παιδικό Σταθμό Δεσφίνας   από 08.00 
π.μ. - 14.00 μ.μ. κάθε μέρα και την συνημμένη στην αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, με την 
οποία δηλώνει ότι δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση και εν γνώσει της δεν καλύπτεται 
ασφαλιστικά σε περίπτωση ατυχήματος. 

3. Την με Αριθμ. Πρωτ. 865/13-01-2023 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

4. Την προσκομισθείσα Βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Βοηθός 
Βρεφονηπιοκόμων.  

5. Το γεγονός ότι υπάρχουν λειτουργικά θέματα στις υφιστάμενες δομές του Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της  Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, 
Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού που μπορούν να αντιμετωπισθούν μέσα από την 
εθελοντική εργασία πάντα επικουρικά και συμπληρωματικά με τα καθήκοντα και τις 
αρμοδιότητες του υφιστάμενου προσωπικού. 

6. Το κοινώς παραδεκτό ότι Εθελοντής/τρια είναι ο/η πολίτης εκείνος/η, που προσφέρει 
ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της 
κοινωνίας. Ο εθελοντισμός δεν είναι υποχρεωτικός, δηλαδή στηρίζεται στην αυτόβουλη 
συμμετοχή του ενεργού πολίτη. Όμως, εθελοντής χαρακτηρίζεται και εκείνος που 
συνεισφέρει υλικά αγαθά σε καταστάσεις που αυτά θεωρούνται αναγκαία για την 
κάλυψη ανθρωπίνων αναγκών, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Στόχος ενός εθελοντή 
είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, 
εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας.  
 

Εισηγούμεθα 

1. Να γίνει αποδεκτό το αίτημα της Μαρίας Αλτάνη του Παναγιώτη, για προσφορά 
ανιδιοτελούς, εθελοντικής εργασίας στον Παιδικό  Σταθμό Δεσφίνας  από 08.00 π.μ. - 
14.00 μ.μ.  κάθε μέρα, χωρίς να έχει καμιά οικονομική απαίτηση από το Δήμο Δελφών και 
εν γνώση της ότι δεν καλύπτεται ασφαλιστικά σε περίπτωση ατυχήματος. 

2. Η διάρκεια της Εθελοντικής εργασίας προτείνεται να αρχίσει άμεσα, μετά την λήψη της 
απόφασής μας και να προσφερθεί ως τις 31.03.2023, με τη δυνατότητα να αποχωρήσει 
όποτε η ίδια το επιλέξει. 

3. Θα πρέπει να τηρούνται από την ιδία, όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα 
για τους εργαζόμενους σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς σταθμούς. 
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