
 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 15/17-05-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 
 

Αριθµ. Απόφ.190/2017 ΘΕΜΑ :  «Παροχή σύµφωνης γνώµης  για 

την αναπροσαρµογή τροφείων των 

∆ηµοτικών Παιδικών Σταθµών Θέρµης» 

 
Στον Τρίλοφο  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τριλόφου σήµερα την 17η-05-2017 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 20:00 µµ συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 15231/11-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 
93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
30 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Πονερίδης Παναγιώτης 

3. Αγοραστούδη Ευγενία 3 Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 

4. Αποστόλου Στυλιανό 4 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

5. Αναγνώστου Πασχάλη   

6. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

7. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   
8. Γκιζάρης Στέργιος   

9. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

10. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   
11. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12. Καρκατζίνος Νικόλαος   

13. Κεφαλάς Ανέστης   

14. Κοντοπίδης Γεώργιος   

15. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

16. Λαγός Νικόλαος   

17. Λιάντας ∆ηµήτριος   
18. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)    

19. Μουστάκας Βασίλειος   
20. Μπίκος Κωνσταντίνος   

21. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   
22. Πράτανος Απόστολος   

23. Σαµαράς Σωκράτης   

24. Σαραφιανός Χρήστος   
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25. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
26. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

27. Τσολάκης Απόστολος   
28. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα    

29. Χρυσοχόου Παύλος   
 

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
To 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε πρώτο και το 10ο συζητήθηκε τελευταίο. 
 

O Πρόεδρος εισηγούµενoς το 10ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε υπόψη του ∆.Σ. την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ µε την Επωνυµία  «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας 
– Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» µε αριθµό 69/2017 σχετικά µε την 
αναπροσαρµογή τροφείων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 9 της ΚΥΑ 16065/02 (ΦΕΚ 497/Β/22-4-02), σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι : «Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ, µετά από πλήρως τεκµηριωµένη σύµφωνη γνώµη του οικείου 
ΟΤΑ και η οποία θα είναι σύµφωνη µε τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, µπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία) στις 
οικογένειες των φιλοξενουµένων παιδιών, σύµφωνα µε την οικονοµική τους δυνατότητα. 
Στην περίπτωση επιβολής οικονοµικής εισφοράς, αυτή πρέπει να γνωστοποιείται µε 
ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήµατος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. 
Με την ίδια απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τις περιπτώσεις των οικογενειών 
που µπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονοµικής εισφοράς ή που θα 
καταβάλλουν αυτή µειωµένη» 

2. Την µε αριθ. 8/2011 απόφαση του ∆Σ του ΝΠ∆∆, µε την οποία καθορίσθηκε το ύψος των 
τροφείων του συγχωνευοµένου ΝΠ µε την επωνυµία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης».  

3. Το γεγονός ότι ήδη από πέρυσι είχε ξεκινήσει προσπάθεια για την δικαιότερη κατανοµή της 
οικονοµικής εισφοράς των γονέων (τροφεία) και την ενίσχυση των ασθενέστερων πολιτών 
µας. Στο ∆ήµο Θέρµης συνολικά, για όλες τις κατηγορίες, εντάχθηκαν στο πρόγραµµα για 
την περίοδο 2016-2017, 732 ωφελούµενοι και από αυτούς  439  ωφελούµενοι στους 
παιδικούς σταθµούς, ενώ 198 φιλοξενήθηκαν καταβάλλοντας οικονοµική εισφορά (τροφεία).  

4. Λαµβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόµενων υπηρεσιών, και 
κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια, µε σκοπό την ορθολογικότερη κατανοµή των οικονοµικών 
επιβαρύνσεων (τροφεία), ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα των γονέων, για την 
φιλοξενία βρεφών/νηπίων στους παιδικούς σταθµούς, την αναπροσαρµογή της καταβολής 
της µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία)  των ωφελουµένων γονέων εκτός 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στους 
∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς, ως εξής:   

 
 

Α. Για  τους δηµότες και τους κατοίκους Θέρµης 
 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από µηδέν  έως 6000 ∆ωρεάν   

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από   6.001 € έως 10.000 € σε   50 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 10.001 € έως 15.000 € σε   80 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 15.001 € έως 20.000 € σε 110 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 20.001 € έως 25.000 € σε 130 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 25.001 € έως 30.000 € σε 150 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 30.001 € έως 35.000 € σε 170 €  

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 35.001 € έως 40.000 € σε 200 €  
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• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 40.001 € έως 50.000 € σε 220 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα πάνω  από 50.001 € σε 250 € 
 

Η κλίµακα της οικονοµικής εισφοράς των γονέων/κηδεµόνων καθορίζεται από το ετήσιο 

συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης 

∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του προηγούµενου φορολογικού 

έτους.  
 

Γονείς  που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθµούς,  έχουν έκπτωση 20%. 
   

Περιπτώσεις µειωµένης καταβολής και απαλλαγής της µηνιαίας εισφοράς (τροφείων)  
 

• Τρίτεκνοι γονείς µε εισόδηµα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30%. 

• Πολύτεκνοι γονείς µε εισόδηµα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. 

Με εισόδηµα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30%. Για κάθε  παιδί  πλέον των 

τεσσάρων το όριο του εισοδήµατος θα αυξάνεται  κατά 10%. 

• Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτοµο µε 

ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) µε κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%  και µε την 

προϋπόθεση  να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθµιας υγειονοµικής Επιτροπής ή 

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να 

ανέρχεται συνολικά µέχρι 18.000,00€. 

• Οι µονογονεϊκές  οικογένειες  µε εισόδηµα µέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής 

των τροφείων.  

• Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 

ανέρχεται συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.  

• Αν οι  οικογένειες εµπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η 

κατηγορία µε τη µεγαλύτερη ελάφρυνση. 
       

Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούµενοι ή να 

µη δικαιούνται συµµετοχή στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν 

απορριφθεί.  
 

Η κλίµακα της οικονοµικής εισφοράς των γονέων/κηδεµόνων καθορίζεται από το ετήσιο 

συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης 

∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του προηγούµενου φορολογικού 

έτους.  

Σε περίπτωση µη εξόφλησης οφειλών του προηγούµενου έτους, δε γίνεται εγγραφή. 

 

Β.  Για ΜΗ δηµότες και κατοίκους Θέρµης 
 

Γονείς οι οποίοι δεν είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης, ανεξαρτήτου ειδικής 

κατηγορίας, η κλίµακα µηνιαίων τροφείων, είναι ενιαία, ύψους 250 € και σε περίπτωση που 

φιλοξενούνται δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας  έχουν έκπτωση 20%. 
 

Περιπτώσεις  που δεν έχουν συµπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις,  θα εξετάζονται 

µεµονωµένα από το ∆ιοικητικό Συµβουλίου, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και την 

προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 

Γ. Τρόπος επιλογής αιτήσεων 
 

Κατ’ επιλογήν προηγούνται: 

1. Οι αιτήσεις των οικογενειών που είναι ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης, ή 

εργαζόµενοι στο ∆ήµο Θέρµης  

              α. Των εργαζόµενων µητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν και το προηγούµενο έτος  

              β. Των εργαζόµενων µητέρων µε  νέα αίτηση 
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              γ. Των άνεργων µητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν το προηγούµενο έτος 

              δ. Των άνεργων µητέρων µε νέα αίτηση 

2. Οι αιτήσεις ετεροδηµοτών και κατοίκων άλλων δήµων 
 

Εκπρόθεσµες αιτήσεις θα εξυπηρετηθούν µόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.        
      

∆. Τρόπος  καταβολής τροφείων 
 

• Το µηνιαίο ποσό της οικονοµικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήµερο 

του επόµενου  µήνα φιλοξενίας του παιδιού,  στην Τράπεζα που τηρεί   λογαριασµό το 

Νοµικό Πρόσωπο. 

• Η εξόφληση  όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο µήνας Ιούλιος 

θα εξοφληθεί µαζί µε τον  µήνα Ιούνιο. 

• Η εγγραφή στους παιδικούς σταθµούς γίνεται µόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το 

προηγούµενο έτος. 

• Πέραν των δύο µηνών οφειλές  είναι αιτία διαγραφής. 

• Με τη λήξη του σχολικού οικονοµικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το 

ταµείο του ∆ήµου. 

 
 
Λαµβάνοντας το λόγο ο ∆ήµαρχος Θέρµης πρότεινε να προστεθεί ότι όσοι δηµότες /κάτοικοι 
αιτηθούν αποδεδειγµένα τη χρηµατοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και οικογενειακό εισόδηµα έως 
10.000,00€ να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των βρεφών/νηπίων τους στους παιδικούς 
σταθµούς µε την προϋπόθεση απόρριψης της αίτησης τους για χρηµατοδότηση.  
 
Ο Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου κ. Αναγνώστου Πασχάλης είπε ότι τα τροφεία αποτελούν 
µικρή συνεισφορά στα λειτουργικά έξοδα των παιδικών σταθµών και φέτος η αναπροσαρµογή 
είναι δικαιότερη και αναλογικότερη µε τη δηµιουργία περισσότερων κατηγοριών. Επίσης 
υπάρχει µείωση στα χαµηλά εισοδήµατα , µυκρή αύξηση στα µεσαία και µεγαλύτερη στα 
υψηλότερα 
 
Ο ∆.Σ. Πράτανος Απόστολος συµφωνεί µε την πρόταση του ∆ηµάρχου και θεωρεί ότι πρέπει να 
εξαντληθεί κάθε δυνατότητα µείωσης των τροφείων ώστε ο ∆ήµος να σταθεί δίπλα στην 
κοινωνία που δοκιµάζεται.  
 
Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης θεωρεί ότι δεν αποτελεί κοινωνική πολιτική η επιβολή 
οποιοδήποτε τροφείων  για την παροχή προσχολικής αγωγής που πρέπει να αποτελεί 
κοινωνικό αγαθό. 
  
Ύστερα από τα παραπάνω o Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου την Αποφ. 69/2017 του Ν.Π., καθώς και τις διατάξεις του το άρθρου 9 
της ΚΥΑ 16065/02 (ΦΕΚ 497/Β/22-4-02),  του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     κατά πλειοψηφία  

 
Προτείνει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου µε την Επωνυµία  «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Θέρµης» την 
αναπροσαρµογή της καταβολής της µηνιαίας οικονοµικής εισφοράς (τροφεία)  των 
ωφελουµένων εκτός συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων των Παιδικών Σταθµών, 
ως εξής: 
 

Α. Για  τους δηµότες και τους κατοίκους Θέρµης 
 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από µηδέν  έως 6000 ∆ωρεάν   
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• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από   6.001 € έως 10.000 € σε   50 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 10.001 € έως 15.000 € σε   80 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 15.001 € έως 20.000 € σε 110 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 20.001 € έως 25.000 € σε 130 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 25.001 € έως 30.000 € σε 150 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 30.001 € έως 35.000 € σε 170 €  

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 35.001 € έως 40.000 € σε 200 €  

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα από 40.001 € έως 50.000 € σε 220 € 

• Για γονείς µε οικογενειακό εισόδηµα πάνω  από 50.001 € σε 250 € 
 

 

Όσοι δηµότες /κάτοικοι αιτηθούν αποδεδειγµένα τη χρηµατοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και έχουν 
οικογενειακό εισόδηµα έως 10.000,00€ να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των βρεφών/νηπίων 
τους στους παιδικούς σταθµούς µε την προϋπόθεση απόρριψης της αίτησης τους για 
χρηµατοδότηση.  

 

Η κλίµακα της οικονοµικής εισφοράς των γονέων/κηδεµόνων καθορίζεται από το ετήσιο 

συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης 

∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του προηγούµενου φορολογικού 

έτους.  
 

Γονείς  που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθµούς,  έχουν έκπτωση 20%. 
   

Περιπτώσεις µειωµένης καταβολής και απαλλαγής της µηνιαίας εισφοράς (τροφείων)  
 

• Τρίτεκνοι γονείς µε εισόδηµα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30%. 

• Πολύτεκνοι γονείς µε εισόδηµα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων. 

Με εισόδηµα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30%. Για κάθε  παιδί  πλέον των 

τεσσάρων το όριο του εισοδήµατος θα αυξάνεται  κατά 10%. 

• Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτοµο µε 

ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) µε κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67%  και µε την 

προϋπόθεση  να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθµιας υγειονοµικής Επιτροπής ή 

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να 

ανέρχεται συνολικά µέχρι 18.000,00€. 

• Οι µονογονεϊκές  οικογένειες  µε εισόδηµα µέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής 

των τροφείων.  

• Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 

ανέρχεται συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.  

• Αν οι  οικογένειες εµπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η 

κατηγορία µε τη µεγαλύτερη ελάφρυνση. 
       

Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούµενοι ή να 

µη δικαιούνται συµµετοχή στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν 

απορριφθεί.  
 

Η κλίµακα της οικονοµικής εισφοράς των γονέων/κηδεµόνων καθορίζεται από το ετήσιο 

συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης 

∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του προηγούµενου φορολογικού 

έτους.  

Σε περίπτωση µη εξόφλησης οφειλών του προηγούµενου έτους, δε γίνεται εγγραφή. 

 

Β.  Για ΜΗ δηµότες και κατοίκους Θέρµης 
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Γονείς οι οποίοι δεν είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης, ανεξαρτήτου ειδικής 

κατηγορίας, η κλίµακα µηνιαίων τροφείων, είναι ενιαία, ύψους 250 € και σε περίπτωση που 

φιλοξενούνται δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας  έχουν έκπτωση 20%. 
 

Περιπτώσεις  που δεν έχουν συµπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις,  θα εξετάζονται 

µεµονωµένα από το ∆ιοικητικό Συµβουλίου, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και την 

προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
 

Γ. Τρόπος επιλογής αιτήσεων 
 

Κατ’ επιλογήν προηγούνται: 

1. Οι αιτήσεις των οικογενειών που είναι ∆ηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου Θέρµης, ή 

εργαζόµενοι στο ∆ήµο Θέρµης  

              α. Των εργαζόµενων µητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν και το προηγούµενο έτος  

              β. Των εργαζόµενων µητέρων µε  νέα αίτηση 

              γ. Των άνεργων µητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν το προηγούµενο έτος 

              δ. Των άνεργων µητέρων µε νέα αίτηση 

2. Οι αιτήσεις ετεροδηµοτών και κατοίκων άλλων δήµων 
 

Εκπρόθεσµες αιτήσεις θα εξυπηρετηθούν µόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.        
      

∆. Τρόπος  καταβολής τροφείων 
 

• Το µηνιαίο ποσό της οικονοµικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήµερο 

του επόµενου  µήνα φιλοξενίας του παιδιού,  στην Τράπεζα που τηρεί   λογαριασµό το 

Νοµικό Πρόσωπο. 

• Η εξόφληση  όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο µήνας Ιούλιος 

θα εξοφληθεί µαζί µε τον  µήνα Ιούνιο. 

• Η εγγραφή στους παιδικούς σταθµούς γίνεται µόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το 

προηγούµενο έτος. 

• Πέραν των δύο µηνών οφειλές  είναι αιτία διαγραφής. 

• Με τη λήξη του σχολικού οικονοµικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το 

ταµείο του ∆ήµου. 

 
Με λευκό τοποθετήθηκαν οι ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης, Τριανταφυλλίδου Ιωάννα και 
Σφονδύλας ∆ηµήτριος. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 190/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
                    Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

            ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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