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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 16/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα έληεθα (11) ηνπ κελόο Απγνύζηνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 20:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 16/5.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
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Υιηνύκεο Αλδξέαο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Ληόληαο Γεώξγηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραίξαο Αλδξέαο,
Μεηακόξθωζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
Αξηζκόο
ζέκαηνο:
θαηεπείγνλ

1ν

Δηζθνξά γνλέωλ ζηνπο Βξεθνλεπηαθνύο ζηαζκνύο
ηνπ ΝΠΓΓ

Αξηζκόο Απόθαζεο : 326
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 1ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε ηόζν από ηνλ θ. Γήκαξρν όζν θαη από ην
ζώκα όηη νκόθσλα ζπκθσλνύλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «ζύκθσλα κε
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ηελ ππ’ αξηζ. 11/2011 απόθαζε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Μνξθσηηθνύ – Πνιηηηζηηθνύ – Αζιεηηθνύ θαη Κνηλσληθνύ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ << ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ >>, ελεκεξώλεηαη ην Γ.. όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 θαη ηνλ
Πξόηππν Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ (ΦΔΚ 497/22-4-2002), ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ πξνζώπνπ κεηά από πιήξσο ηεθκεξησκέλε ζύκθσλε γλώκε ηνπ
νηθείνπ Ο.Σ.Α., θαη ε νπνία ζα είλαη ζύκθσλε κε ηνλ θνηλσληθό ραξαθηήξα ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηώλ, κπνξεί λα νξίδεη θξηηήξηα επηβνιήο κεληαίαο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο (ηξνθεία)
ζηηο νηθνγέλεηεο ηωλ θηινμελνύκελωλ παηδηώλ, ζύκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
δπλαηόηεηα.
ηελ πεξίπησζε επηβνιήο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο, απηή πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη κε
αλάξηεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γηα εγγξαθή.
Με ηελ ίδηα απόθαζή ηνπ, ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην νξίδεη ηηο πεξηπηώζεηο ησλ
νηθνγελεηώλ πνπ κπνξνύλ λα απαιιαγνύλ από ηελ θαηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο εηζθνξάο ή πνπ
ζα θαηαβάιινπλ απηή κεησκέλε.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π. κε ηελ αλσηέξσ απόθαζε, απνθάζηζε θαηά
πιεηνςεθία όηη ε κεληαία εηζθνξά γνλέωλ ζα είλαη 50 επξώ, θαη ζα έρνπλ έθπηωζε 10% νη
Πνιύηεθλεο θαη Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο θαζώο θαη νη Μνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο».
ηελ ζπλέρεηα αθνινύζεζε δηάινγνο κεηαμύ ησλ αξρεγώλ ησλ παξαηάμεσλ, δόζεθαλ
νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη ν Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δπηθαηξνπνηεί ηελ ππ’ αξηζ. 11/2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ
Μνξθωηηθνύ – Πνιηηηζηηθνύ – Αζιεηηθνύ θαη Κνηλωληθνύ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Γήκνπ
Πνιπγύξνπ << ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ >>, κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε κεληαία νηθνλνκηθή
εηζθνξά (ηξνθεία) ζηηο νηθνγέλεηεο ηωλ θηινμελνύκελωλ παηδηώλ ζα είλαη 50 επξώ, θαη ζα
έρνπλ έθπηωζε 10% νη Πνιύηεθλεο θαη Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο θαζώο θαη νη Μνλνγνλεϊθέο
νηθνγέλεηεο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 326/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 22 -8-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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