ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης/19-02-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 10/2021
ΘΕΜΑ:

Έγκριση εγγραφών νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα
20:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και
μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις διατάξεις του άρθρου 67
(παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της
πανδημίας», ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 485/15-02-2021 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
Αγγέλης Δημήτριος
Αχίλλας Γεώργιος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Καμκούτης Θωμάς
Κουκόλη Σοφία
Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Τράντα Ιωάννα
Τσέγκος Νικόλαος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης

Απόντες
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16 Παπαδημητρίου Ζήνων
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
1 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
2 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μυλωνά Κατίνα
4 Μύρος Δημήτριος
5 Παπανδρίτσα Μαρία
6 Τζάτσου Βάϊα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας το

4ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον

Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Με την αριθμ. 77/23-07-2020 Απόφασή

του το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,

ενέκρινε την εγγραφή είκοσι (20) νηπίων και την επανεγγραφή εννιά (9) νηπίων, στον
Παιδικό Σταθμό Βελβεντού, για την περίοδο 2020-2021.
Για την φροντίδα και την φιλοξενία των είκοσι εννιά (29) συνολικά νηπίων, ο
Παιδικός Σταθμός Βελβεντού, έχει ενταχθεί στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2020-2021, σύμφωνα με την αριθμ. 9549/16-07-2020
Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), η
οποία χρηματοδοτείται

από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» 2014-2020 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και από το

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής

Μακεδονίας (ΠΕΠ) 2014-2010.
Η Δράση αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια,
παιδιά και Άτομα με Αναπηρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς,
Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ). Υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης, που
αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2020 -2021, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, όσο και η
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μέγιστη

διάρκεια

ισχύος

της

«αξίας

τοποθέτησης»

(voucher)

για

τις/τους

ωφελούμενες/ους.
H Δράση στοχεύει α) στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων
γυναικών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους,
ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς
κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της
παιδικής προστασίας, β) στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών
υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία
και γ) στην ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων (παιδιά και άτομα με αναπηρία) σε
ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Για την εγγραφή νηπίων

έχουν υποβληθεί

στο Δήμο Βελβεντού οι αριθμ.

130/22-1-2021, 131/22-01-2021 νέες αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ η
δυναμικότητα του Παιδικού ανέρχεται σε 85 νήπια.
Παρακαλούμε για την έγκριση των νέων αιτήσεων.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, έθεσε τις απόψεις στην
πρόταση του Δημάρχου, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω
Microsoft Teams), και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις αριθμ. 130/22-1-2021, 131/22-01-2021 αιτήσεις εγγραφής νηπίων στον
Παιδικό Σταθμό Δήμου Βελβεντού.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Φεβρουαρίου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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