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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας,
Αρ. Απόφασης: 152/2020
ΘΕΜΑ: Τέλη και Δικαιώματα Τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού για το έτος 2020 και εφεξής
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020 και
ώρα 6:30 μ.μ. συνήλθε σε δια ζώσης συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 67 του
ν.3852/2010 (Α΄87) σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και την
παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988), το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από
την αριθ. 9978/22-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν
παρόντα τα 20 μέλη του ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
8) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
11) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
14) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
6) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

ΑΔΑ: ΩΔΨΚΩ1Ζ-60Χ

19) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:30 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση.
Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος, Ζωγραφάκης Σταύρος απουσιάζει
δικαιολογημένα λόγω επιβολής τοπικού lockdown στην περιοχή εργασίας του.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 21ο θέμα της ημερησίας διάταξης και αι είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/05.12.2017 τεύχος Β') ορίζονται τα εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του
Δημοτικού Συμβουλίου, ή το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον πρόκειται περί Σταθμού εντός υπηρεσίας του
Δήμου, μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των
φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα
από την ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών. Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής
συμμετοχής, αυτή πρέπει να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την
έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής
τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων
εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως."
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε σχετικά για την επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις
οικογένειες των φιλοξενούμενων και προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας και η ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με ρεαλιστικά για τις οικονομικές συγκυρίες κριτήρια και σύμφωνα
με την οικονομική τους δυνατότητα τον καθορισμό των περιπτώσεων των οικογενειών που μπορούν να
απαλλαχθούν από την καταβολή της οικονομικής εισφοράς ή που θα την καταβάλλουν μειωμένη.
1. Την επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων στον Βρεφονηπιακό
Σταθμό Στυλίδας παιδιών ως εξής με βάση εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ €

ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕ €/ΠΑΙΔΙ

1η

0 έως 12.000 €

20 €

2η

12.001€ έως 24.000 €

30 €

3η

24.000,01€ και άνω

35 €

ΑΔΑ: ΩΔΨΚΩ1Ζ-60Χ
Για κάθε νήπιο πέραν του πρώτου κάθε οικογένειας που φιλοξενείται στο σταθμό θα καταβάλλεται το
ήμισυ των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο νήπιο.
Σαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ποσό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των κάθε
φύσεως εισοδημάτων τακτικών ή εκτάκτων, μηνιαίων ή ετήσιων από εργασία ή από άλλες πηγές και των δύο
γονέων του νηπίου, ήτοι το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού λαμβάνεται το ανώτερο
εισόδημα (είτε το δηλωθέν είτε το τεκμαρτό).
2. Η Οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα αν τα νήπια σιτίζονται ή αν απουσιάζουν από τον Παιδικό
Σταθμό.
3. Η καταβολή των τροφείων της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα νήπια των γονέων που
προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τα νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης
θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος η ίδια μηνιαία οικονομική εισφορά.
4. Δεν θα καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο, που αναστέλλεται η λειτουργία του παραπάνω
Βρεφονηπιακού Σταθμού και οποιονδήποτε άλλο μήνα, που το νήπιο δεν θα φιλοξενηθεί στον Βρεφονηπιακό
Σταθμό λόγω ανωτέρας βίας μη λειτουργίας του.
5. Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο του μήνα στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
Στυλίδας.
6. Από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικογενειακής εισφοράς απαλλάσσονται οι εξής
περιπτώσεις:
α. Πολύτεκνες Οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 36.000,00 €. Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα
άνω του ανωτέρω ποσού θα καταβάλλουν το ποσό των 35 € μηνιαίως.
β. Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 24.000,00 €. Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα άνω
του ανωτέρω ποσού θα καταβάλλουν το ποσό των 30 € μηνιαίως.
γ. Οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των γονέων ή τέκνο αυτών έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
δ. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες, Ορφανά).
ε. Διαζευγμένοι ή Εν Διαστάσει Γονείς με εισόδημα έως του ποσού των 8.000,00 €. Για εισόδημα από
8.001,00 € και άνω το ποσό θα καταβάλλουν το ποσό των 20 € μηνιαίως.
ζ. Νήπια που δεν μεγαλώνουν με τη φυσική τους οικογένεια αλλά σε ιδρύματα όπως ορφανά, με ανάδοχες
οικογένειες, κλπ.
η. Άπορες Οικογένειες

ΑΔΑ: ΩΔΨΚΩ1Ζ-60Χ
Με την υπ' αριθ. 123/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ : ΩΕΔΝΩ1Ζ-1ΗΒ ψηφίστηκε το
σχέδιο επιβολής Τελών και Δικαιωμάτων Τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού για το έτος 2020 και εφεξής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείτε να αποφασίσει περί του καθορισμού των Τελών και Δικαιωμάτων
Τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού για το έτος 2020 και εφεξής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με δεκαεννέα (19) ψήφους «υπέρ» και μία (1) ψήφο «κατά», της Δημοτικής Συμβούλου Καρκάνη
Ευαγγελίας :
1. Την επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων στον Βρεφονηπιακό
Σταθμό Στυλίδας παιδιών ως εξής με βάση εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ €

ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕ €/ΠΑΙΔΙ

1η

0 έως 12.000 €

15 €

2η

12.001€ έως 24.000 €

25 €

3η

24.000,01€ και άνω

35 €

Για κάθε νήπιο πέραν του πρώτου κάθε οικογένειας που φιλοξενείται στο σταθμό θα καταβάλλεται το
ήμισυ των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο νήπιο.
Σαν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ποσό που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των κάθε
φύσεως εισοδημάτων τακτικών ή εκτάκτων, μηνιαίων ή ετήσιων από εργασία ή από άλλες πηγές και των δύο
γονέων του νηπίου, ήτοι το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού λαμβάνεται το ανώτερο
εισόδημα (είτε το δηλωθέν είτε το τεκμαρτό).
2. Η Οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα αν τα νήπια σιτίζονται ή αν απουσιάζουν από τον Παιδικό
Σταθμό.
3. Η καταβολή των τροφείων της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα νήπια των γονέων που
προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τα νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων, οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης
θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος η ίδια μηνιαία οικονομική εισφορά.
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4. Δεν θα καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο, που αναστέλλεται η λειτουργία του παραπάνω
Βρεφονηπιακού Σταθμού και οποιονδήποτε άλλο μήνα, που το νήπιο δεν θα φιλοξενηθεί στον Βρεφονηπιακό
Σταθμό λόγω ανωτέρας βίας μη λειτουργίας του.
5. Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο του μήνα στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
Στυλίδας.
6. Από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικογενειακής εισφοράς απαλλάσσονται οι εξής
περιπτώσεις:
α. Πολύτεκνες Οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 36.000,00 €. Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα
άνω του ανωτέρω ποσού θα καταβάλλουν το ποσό των 35 € μηνιαίως.
β. Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 24.000,00 €. Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα άνω
του ανωτέρω ποσού θα καταβάλλουν το ποσό των 30 € μηνιαίως.
γ. Οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των γονέων ή τέκνο αυτών έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.
δ. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες, Ορφανά).
ε. Διαζευγμένοι ή Εν Διαστάσει Γονείς με εισόδημα έως του ποσού των 8.000,00 €. Για εισόδημα από
8.001,00 € και άνω το ποσό θα καταβάλλουν το ποσό των 20 € μηνιαίως.
ζ. Νήπια που δεν μεγαλώνουν με τη φυσική τους οικογένεια αλλά σε ιδρύματα όπως ορφανά, με ανάδοχες
οικογένειες, κλπ.
η. Άπορες Οικογένειες
Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
Πιστό Απόσπασμα
Στυλίδα 26 Οκτωβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

