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ΑΔΑ: 

6ΓΘΥΩΛΦ

-19Μ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ       

 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 9
ης

/7-5-2018 τακτής 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     328/2018  

 

ΘΕΜΑ 3
ο 

εκτός Η/Δ: Έγκριση συμπλήρωσης του Πρότυπου Κανονισμού 

Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου». 
 

Σήμερα την 7
η
 Μαΐου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε δημόσια τακτή συνεδρίαση στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου 

(Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη), ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 19989/3-5-2018 πρόσκληση του 

Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης 

Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε 

(45) μελών, ήταν παρόντα τα  τριάντα δυο  (32) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)  

2. Γιαννίκου Μαρία (γραμματέας) 

3. Αμπουλός Ιωάννης 

4. Αντωνέλλη Αναστασία   

5. Αποστόλου Στέφανος 

6. Αρμενάκας Εμμανουήλ 

7. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος 

8. Βατή Μαρία  

9. Βέρρος Ταξιάρχης 

10. Γεωργούλας Ευστράτιος 

11. Δαγκλής Ευστράτιος 

12. Ζωγράφου-Στεριανού Χρυσούλα 

13. Ιωσηφέλλη Αθηνά 

14. Καραγεωργίου Ευστράτιος 

15. Καραγιάννης Θεόδωρος 

16. Καρασάββας Νικόλαος 

17. Καρπέλης Νικόλαος 

18. Κατζανός Γεώργιος 

19. Κατσαρός  Κωνσταντίνος 

20. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα 

21. Κουμαράς Αντώνιος 

22. Κουνιαρέλλης Ηλίας 

23. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστρ. 

24. Παυλής Ευάγγελος 

25. Ρούσσης Μιχαήλ 

1.  Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)   

2.  Ακριώτης Δημήτριος  

3. Αλβανόπουλος Παναγιώτης* 

4. Αλεξίου Δημήτριος  

5. Γυμνάγος Προκόπιος* 

6. Καραγιάννης Δημήτριος* 

7. Κατσαβέλλης Παναγιώτης 

8. Μόλβαλη Ελένη 

9. Ξανθούλης Ιωάννης 

10. Πνακά Ταξιαρχούλα 

11. Τζιμής Ευστράτιος 

     -δικαιολογημένα απών- 

12. Χαραλάμπους Συμεών 

13. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος 
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26. Στεργίου Θεόδωρος 

27. Ταμβακέλλης Μιχαήλ 

28. Τσαμπλάκος Προκόπιος 

29. Τσιριγώτη Νίκη 

30. Τσουπής Παναγιώτης 

31. Χρυσάφης Νικόλαος 

32. Ψωμάς Νικόλαος 

 

 

Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων  

του Δήμου Λέσβου εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι: Κεραμειών, Ιππείου, Κάπης, 

Παναγιούδας, Κώμης, Λουτρών, Αγίας Μαρίνας, Αγιάσου ,Ταξιαρχών.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ 

 Κατά  τη συζήτηση  του 8
ου

  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Γυμνάγος Προκόπιος 

 Κατά  τη συζήτηση του 1
ου

  θέματος  ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ  Καραγιάννης Δημήτριος, Αλβανόπουλος Παναγιώτης 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 Μετά τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Αλβανόπουλος Παναγιώτης, Καραγεωργίου Ευστράτιος. 

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τη συζήτηση οκτώ (8) θεμάτων εκτός ημερήσιας 

διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους: 

1. Αίτημα άμεσης ολοκλήρωσης των εργασιών κορνιζώματος  και παράδοσης πινάκων του 

Μουσείου «Θεόφιλος» 

2. Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (του Άρθρου 100 του Ν. 

3852/10)  μεταξύ του Δήμου Λέσβου,  του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Τουρισμού του Δήμου Λέσβου και του Επιμελητηρίου Λέσβου για την πράξη 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» 

3. Έγκριση συμπλήρωσης του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» 

4. Έγκριση 27
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 

5. Έγκριση 28
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 

6. Έγκριση 29
ης

 τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2018 

7. Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής του Δήμου Λέσβου στις 

εκθέσεις “GREEK TRAVEL SHOW” & “ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ” 

8. Κατάρτιση τεκμηριωμένου αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α.Α.Υ) για την επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αφάλωνα «Η Αγία Τριάδα» 



 

 3 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τις εισηγήσεις και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 περί 

σύγκλισης του δημοτικού συμβουλίου, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  γ ι α  τ α  θ έ μ α τ α :  1
o
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ο
,  

κ α ι  κ α τ ά  α π ό λ υ τ η  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  γ ι α  τ α  θ έ μ α τ α : 4
ο

, 5
ο

 

 

ΚΡΙΝΕΙ τα προτεινόμενα θέματα ως κατεπείγοντα και δέχεται να συζητηθούν στη σημερινή 

συνεδρίαση του Δ.Σ., ως έκτακτα. 

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το 

λόγο στην πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Κ.Π&ΑΔΛ» κα. Αντωνέλη Αναστασία, η οποία έθεσε υπόψη 

του Σώματος την υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας 

& Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» που αφορά «Συμπλήρωση του Πρότυπου Κανονισμού 

Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών» και έχει διανεμηθεί στο Σώμα αποτελώντας 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της. 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά, ύστερα από την οποία: 

 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  65 και 67 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

2. Τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Φ.Ε.Κ. 4249/5-12-2017 

(Τεύχος Δεύτερο) 

3. Την αριθ. 31/2018 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 

Δήμου Λέσβου, που είναι συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρόντος.  

4. Την προφορική εισήγηση της προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου κας Αντωνέλη Αναστασίας. 

5. Τη συζήτηση επί του θέματος που προηγήθηκε 

6. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν: 

 Παρόντες: Τριάντα δύο (32)  Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 «Υπέρ»: Είκοσι επτά (27) Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 «Απείχαν»: Πέντε (5) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Τσιριγώτη Νίκη,Κοτζαδημητρίου 

Κωνσταντίνα, Γεωργούλας Ευστράτιος, Γιαννίκου Μαρία, Χρυσάφης Νικόλαος 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου» με 

θέμα: «Συμπλήρωση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών», 

ήτοι: 
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«Εγκρίνει  τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Φ.Ε.Κ. 4249/5-12-

2017 (Τεύχος Δεύτερο) ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών 

Σταθμών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων 

των Δήμων σε όλα του τα άρθρα αλλά και επιπλέον συμπληρώνεται σε κάποια σημεία τους ως 

εξής: 

 

Άρθρο 3. 

Παράγραφος 10. Ως  κριτήρια επιλογής για την εγγραφή των παιδιών ορίζονται τα παρακάτω: 

Πρώτη κατηγορία: παιδιά που στην οικογένεια υπάρχει μέλος με αναπηρία 67% και 

πάνω(χωρίς εισοδηματικά κριτήρια). 

Δεύτερη κατηγορία: παιδιά πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, εφόσον αυτά είναι 

ανήλικα και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 28.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο 

του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείτε. 

Τρίτη κατηγορία: παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών (ορφανά, διαζευγμένων γονέων, άγαμων 

μητέρων) εφόσον το εισόδημα τους είναι μέχρι 28.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του 

προαναφερόμενου το κριτήριο δεν ενεργοποιείται. 

Τέταρτη κατηγορία: παιδιά που οι γονείς τους είναι σε διάσταση  εφόσον το εισόδημα τους 

είναι μέχρι 28.000 €. Για εισόδημα μεγαλύτερο του προαναφερόμενου το κριτήριο δεν 

ενεργοποιείται. 

Πέμπτη κατηγορία: παιδιά που οι μητέρες είναι αποδεδειγμένα εργαζόμενες. 

Έκτη κατηγορία: παιδιά που οι μητέρες τους είναι άνεργες με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ. 

Έβδομη κατηγορία: λοιπές περιπτώσεις. 

Σε κάθε κατηγορία αν υπάρχουν πολλές αιτήσεις αυτές θα κατατάσσονται σε σειρά 

σύμφωνα με το εισόδημα της οικογένειας. 

 

Άρθρο 5. 

Συγκεκριμένα ορίζεται η μηνιαία οικονομική εισφορά  των γονέων ως εξής: 

 

 Για εισοδήματα από 0 και μέχρι 5.000,00€  μηδενική εισφορά. 

 Για εισοδήματα από 5.001,00€ και έως 10.000,00€ ποσό εισφοράς 45,00€. 

 Για εισοδήματα από 10.001,00€ και έως 20.543,00€ ποσό εισφοράς 60,00€. 

 Για εισοδήματα από 20.543,00€ και έως 40.000,00€ ποσό εισφοράς 75,00€. 

 Για εισοδήματα από 40.001,00€ και άνω ποσό εισφοράς 100,00€. 

 Αν φιλοξενείται δεύτερο και τρίτο παιδί  της ίδιας οικογένειας καταβάλλεται το 

μισό ποσό του πρώτου. 

 Πολύτεκνοι ,τρίτεκνοι και οικογένειες που έχουν ένα μέλος με ποσοστό αναπηρίας 

67% και άνω απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων μέχρι και ποσό 

εισοδήματος 29.351,33€. 

 Για εισοδήματα άνω του ποσού των 29.351,33€ καταβάλλεται το ποσό των 45,00€ 

και για το δεύτερο παιδί το μισό του πρώτου. 
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Άρθρο 10. 

Παράγραφος 3. 

ε) Ώρα μεσημβρινής ανάπαυσης:13.30 μ.μ. – 15.00 μ.μ.  

Τα παιδιά που για κάποιο λόγο δεν αναπαύονται, απασχολούνται δημιουργικά από 

Βρεφονηπιοκόμο ανάλογα με τις ανάγκες τους, τις συνθήκες της ημέρας ή τις απαιτήσεις της 

ημερήσιας εργασίας του. 

 

Άρθρο 13. 

Παράγραφος 1. 

θ) Η Δ/ντρια του Σταθμού συνεργάζεται με τον Τμηματάρχη ή τον Δ/ντή του Νομικού 

Προσώπου για κάθε θέμα ή πρόβλημα που προκύπτει σχετικό με τη λειτουργία του Σταθμού. 

Τηρεί το βιβλίο Αποθήκης τροφίμων και ειδών καθαριότητας, συμπληρώνοντας τα σχετικά 

Δελτία Εισαγωγής και Εξαγωγής υλικού καθώς επίσης και το βιβλίο Μη Αναλωσίμου Υλικού. 

Τηρεί το αρχείο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση 

Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής». 

Παράγραφος 6. 

Εφόσον δεν υπηρετεί Βοηθός Μάγειρα ή Τραπεζοκόμος φροντίζει για την διανομή του 

φαγητού, παρευρίσκονται δε στο χώρο της τραπεζαρίας και βοηθούν την παιδαγωγό, καθόλη τη 

διάρκεια του φαγητού των παιδιών. 

Φροντίζουν μετά το τέλος του φαγητού για τη συγκέντρωση και μεταφορά στο χώρο του 

μαγειρείου των ειδών εστιάσεως. 

Έχουν την ευθύνη της καθαριότητας των παιδιών του νηπιακού τμήματος. 

Είναι αποκλειστικά υπόλογοι για τον γενικό ιματισμό του Σταθμού και οφείλουν να μεριμνούν 

για την καλή συντήρηση ,καθαριότητα και φύλαξη αυτού στον κατάλληλο χώρο αποθήκευσης 

του, ευθυνόμενοι για κάθε απώλεια ή αδικαιολόγητη καταστροφή του. 

 

Άρθρο 14. 

στ) Βιβλίο Αναλωσίμου Υλικού 

  ζ) Βιβλίο Μη Αναλωσίμου Υλικού 

 η) Βιβλίο Δραστηριοτήτων» 

 

 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην 

Ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου. 

 Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Κ.Π&ΑΔΛ» κα Αντωνέλη 

Αναστασία και στο ΝΠΔΔ «Κ.Π.&Α.Δ.Λ.» για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 328 

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω: 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                  Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου 

             Συμβουλίου Λέσβου 

                                                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 


