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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2014..  

της ..24/11/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..225/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..24ης/11/2014.. της ..22ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .24η Νοεµβρίου 2014.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 
επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 36853/19-11-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» 
και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
ΘΕΜΑ 1ο: «Oρισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού ιδρύµατος µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε το όνοµα ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ». 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «΄Εγκριση της αριθ. 96/20-10-2014 απόφασης του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ». 

 
ΘΕΜΑ 3ο: «΄Εγκριση της αριθ. 76/9-9-2014 απόφασης του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  περί Κατάρτισης και ψήφισης του 
προυπολογισµού του ΝΠ ο.ε 2015 και ετησίου προγράµµατος δράσης». 
ΘΕΜΑ 4ο:  « Ορισµός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Ε.Σ. (Εδαφικός Όµιλος Ευρωπαϊκής 
Συνεργασίας) ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ».      
ΘΕΜΑ 5ο: «΄Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής εκτίµησης τιµής 
εκκίνησης (άρθρα 7 κ 9 του Π.∆ 270/81) και συγκρότησή της για το υπόλοιπο του έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισµός µελών του ∆.Σ. από την πλευρά της µειοψηφίας ως µέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής όταν αυτή επιλαµβάνεται επί θεµάτων υπαλλήλων (Ν.3584/2007) ‘όπως τροποποιήθηκε µε 
την παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 
4018/2011». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήµανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Λ. Ανοίξεως στην 
περιοχή του πάρκου µε το γήπεδο µπάσκετ και την παιδική χαρά στη ∆.Κ ΄Ανοιξης προκειµένου να 
πραγµατοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών».      
ΘΕΜΑ 9ο:  «΄Eγκριση 1ου ΑΠΕ  (τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή γεφυριού οδού Νιόβης ∆.Κ 
΄Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδροµίων σε οδούς 
της ∆.Κ ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 11ο: «΄Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Παραγραφή οφειλών ∆ήµου ετών 2007-2008 λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
ΘΕΜΑ 13ο«Μείωση µισθώµατος περιπτέρου ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας από 1-1-2015».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX». 
ΘΕΜΑ 15ο: « Συµπλήρωση απόφασης 204/14 περί Ορισµού ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας». 
ΘΕΜΑ 16ο: «΄Εγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµηθειών και παροχής υπηρεσιών έτους 2014». 
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ΘΕΜΑ 17ο: «Κατανοµή πιστώσεων του ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  
Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (Αρ. χρηµ. εντολής 27859/14), καθαρού ποσού 33.245,34€». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση διενέργειας προµήθειας χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου       
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..30.. ήτοι: 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ρηγοπούλου Βασιλική, 
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα και Καγιαλή Ελπίς απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 3ου  θέµατος της συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 7ου  θέµατος της συζήτησης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια των 12ου , 14ου και 15ου  θεµάτων της 
συζήτησης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια των 2ου , 8ου , 9ου , 10ου και 11ου  θεµάτων 
της συζήτησης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
3.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
6.  ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ     
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

14. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
16. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
20. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
26. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
27. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
29. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
4. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
7. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
8. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
9. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
10. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
11. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4ου  θέµατος της συζήτησης. 
 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Στασινοπούλου Αναστασία, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Τσουδερός Ιωάννης 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ.  Υφαντής Ηλίας και Φωτάκης Ιωάννης προσήλθαν  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 3ου  
θέµατος συζήτησης. 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Κρητικός Αθανάσιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος και 
Ίσσαρης Γρηγόριος  αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 3ου θέµατος συζήτησης. 

• Η  ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική  αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 7ου  θέµατος συζήτησης 
• Η ∆.Σ. κ. Αγγέλικα-Παρασκευή (Πάρη) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του 11ου  
θέµατος συζήτησης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Το 1ο και 16ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Το 13ο θέµα συζητήθηκε, µετά από πρόταση του προέδρου, µετά το 7ο θέµα της Η.∆. λόγω της 
παρουσίας του ενδιαφερόµενου δηµότη στη συνεδρίαση. Το σώµα συµφώνησε οµόφωνα. 

 
 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..225/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «΄Εγκριση της αριθ. 96/20-10-2014 απόφασης του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της Η.∆.  έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο κ. Ζαµάνη 
∆ιονύσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος είπε τα εξής: 
 
 ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 234,236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ). 

 2. Το υπ’ αριθ. 1451/7-11-2014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. Η ΕΣΤΙΑ. 

 Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ)ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον 
προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και 
την περιουσία, εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα». 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του 
Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 οι 
οποίες αναφέρονται στα ιδρύµατα, ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 234 παρ. 3 του Ν.3463/2006 [∆.Κ.Κ.] (Λειτουργία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και εποπτεία)  «για τις αποφάσεις του  διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προυπ/σµό, 
τον απολογισµό, την εκποίηση η την ανταλλαγή ακινήτων η την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα 
δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, η κληροδοσιών καθώς και την 
συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
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Με την αριθ. 96/20-10-2014  απόφαση του ∆.Σ του  Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ», που κοινοποιήθηκε µε το  1451/7-11-2014 
έγγραφό του, ζητείται  η έγκρισή της αριθµ. 96/20-10-2014  απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆  µε θέµα  « 
Καθορισµός  καταβολής µηνιαίας  οικ.  Εισφοράς για το σχολικό έτος 2014-2015 από του γονείς των 
οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στα Παραρτήµατα  των Παιδικών –Βρεφονηπιακών Σταθµών  του Ν.Π».  
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  να εγκρίνει την απόφαση του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ «Η 
ΕΣΤΙΑ», αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 
   
΄Eπειτα το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Η καθιέρωση των τροφείων είναι απαράδεκτη για το ∆ήµο. Πολλοί δήµοι 
κατάργησαν ή µείωσαν τα τροφεία µε στόχο την κατάργησή τους. Η θέση µας είναι ότι, µέχρι 40.000€ 
εισόδηµα, συνυπολογιζόµενο συν 5.000€ για κάθε παιδί, δεν πρέπει να πληρώνουν για τα τροφεία , αν 
και κανονικά κανείς δε θα πρέπει να πληρώνει. Αφού δεν παίρνετε απόφαση για µείωση των τροφείων , 
εγώ θα καταψηφίσω». 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης , ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Νέα 
Πνοή για το ∆ιόνυσο» και είπε τα εξής: «Θα καταψηφίσουµε. Έχουµε καταθέσει ένσταση κατά της 
απόφασης συγκρότησης της σύνθεσης των µελών του ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου».          
   
Τέλος τα λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως ειδικός αγορητής της παράταξης « ∆ηµοκρατική 
Ανατροπή ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Κοιτώντας τα στοιχεία του προϋπολογισµού και µε γνώµονα την 
κατάσταση των νέων ανθρώπων, λόγω των κοινωνικών συνθηκών και επειδή θεωρώ ότι θα είναι µια 
ελάχιστη συµβολή του ∆ήµου προς αυτούς και επειδή η επιβάρυνση του ∆ήµου θα είναι µικρή , ο οποίος 
θέλει να αναδείξει το κοινωνικό του προφίλ, προτείνω για φέτος τουλάχιστον την κατάργηση των τροφείων 
και να συνεχιστεί και του χρόνου αν φυσικά υπάρχουν τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 234, 236 και 240 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Το υπ’ αριθ. 1451/7-11-2014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. Η ΕΣΤΙΑ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).  

 
 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 17  Υπέρ και 15 Κατά     

                                       
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης, Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, 
Κριεµάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη ∆ηµητρίου, Ιωαννίδη Χαράλαµπου, Ίσσαρη Γρηγορίου, 
Κανατσούλη Ιωάννη,  Τσουδερού Ιωάννη, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνης, Λουκάτου Ανθής, Ζυγούνα 
Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους 
και αναλυτικά καταγράφηκαν  στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την  αριθµ. 96/20-10-2014  απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆  µε θέµα  «Καθορισµός  καταβολής 
µηνιαίας  οικ.  Εισφοράς για το σχολικό έτος 2014-2015 από τους γονείς των οποίων τα παιδιά 
φιλοξενούνται στα Παραρτήµατα  των Παιδικών –Βρεφονηπιακών Σταθµών  του Ν.Π», η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος « ∆ιαύγεια». 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

  
     Ακριβές Αντίγραφο 

 Άγιος Στέφανος 27/11/2014 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

Κοινοποίηση 
- ΝΠ∆∆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ».  
 
Συνηµµένη η αριθ. 96/20-10-2014 Απόφαση του ∆.Σ. του ΝΠ∆∆  Η ΕΣΤΙΑ (σελ.4). 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ: 21 Η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 20-10--2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96 

                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

 

Στον ΄Αγιο Στέφανο σήµερα 20 Οκτωβρίου του έτους 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17.00µ.µ, στο 
γραφείο του ΝΠ Ανεµώνης 1 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆, µε 
την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» µετά 
από την αριθµ 1411 /2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου παρόντα ήταν τα εξής 15 . 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
1 ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

2 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 

3 ΘΩΜΑΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

4 ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

5 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

6 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Κ.  

7 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

8 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  

9 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

10 ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

11 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  

12 ∆ΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ  

13 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ  

14 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΑΡΙΩΝ 
 

15 ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

   

Στην συνεδρίαση παρέστη το αναπληρωµατικό µέλος Στάθης Κουτσιµπέλας και η κα Μερόπη Πατούλια. 

Τα πρακτικά τήρησε η ∆ιευθύντρια του ΝΠ . 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96 

ΘΕΜΑ: Καθορισµός καταβολής µηνιαίας οικ εισφοράς για το σχολ. έτος 2014-2015 από τους 
γονείς των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στα Παραρτήµατα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθµών . 

Η Πρόεδρος του ΝΠ θέτει υπόψη των µελών του ∆Σ ότι όπως προβλέπεται πρέπει να καθιερωθεί η 
µηνιαία οικονοµική εισφορά έτους 2014-2015, που θα καταβάλλεται από τους γονείς των φιλοξενουµένων 
νηπίων και που µε βάση τις σηµερινές οικονοµικές συγκυρίες πρέπει να ανταποκρίνονται στην δυνατότητα 
των γονέων για την καταβολή τους. 

Ασφαλώς και ελήφθησαν υπόψη εκτός της σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας και η οικογενειακή 
κατάσταση των οικογενειών καθώς και άλλοι παράγοντες κοινωνικών κριτηρίων (µονογονεικές οικογένειες 
–διαζευγµένες κλπ) . 

Προτείνονται λοιπόν τα παρακάτω : 

∆ιαµόρφωση ύψους µηνιαίας οικ . εισφοράς έτους 2014-2015 

Για εισόδηµα από 20.001 - 25.000€ : 50,00€ 

Για εισόδηµα από 25.001€ -35.000€ : 75,00€ 

Για εισόδηµα από 35.001€ -45.000€ : 100,00€ 

Για εισόδηµα από 45.001€ - 55.000€ : 125,00 € 

Για Εισόδηµα από 55.001€ και άνω : 150,00€ 

Επίσης 

1. Να απαλλάσσονται από την καταβολή της οικ εισφοράς: 

Α) Οι οικογένειες που έχουν ετήσιο οικ εισόδηµα έως 20.000€ 

Β) Οι τρίτεκνες -πολύτεκνες οικογένειες (µε 3 παιδιά και άνω ) και µε ετήσιο οικ εισόδηµα έως 
35.000,00€ 

Γ) Οι µονογονεικές οικογένειες , οι διαζευγµένοι γονείς και µε ετήσιο εισόδηµα  

έως 35.000,00€  

∆) Οι οικογένειες που ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% και άνω και µε ετήσιο εισόδηµα 
έως 35.000,00€. 

2. Μειωµένη οικ εισφορά  

Α)΄ Ολες οι ως άνω κατηγορίες ( Β Γ και ∆) µε ετήσιο οικ. εισόδηµα από 35.001,00€ και άνω θα 
καταβάλουν το ήµισυ της αναλογούσης οικ εισφοράς της κάθε κατηγορίας . 
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Β) Η καταβολή για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που θα φιλοξενείται  

θα ανέρχεται στο ήµισυ της κάθε κατηγορίας . 

3. Τέκνα εργαζοµένων στους Παιδικούς Σταθµούς  

Οι εργαζόµενοι στους παιδικούς –βρεφονηπιακούς σταθµούς των οποίων τα τέκνα εγγράφονται καθ 
υπέρβαση της δυναµικότητας και φιλοξενούνται ως υπεράριθµα, να µην υπόκεινται σε καταβολή οικ 
.εισφοράς 

4. Καταβολή εισφοράς 

1. Η εισφορά από τους γονείς που αφορά τον µήνα Σεπτέµβρη να µην αποδοθεί . 

2. Η µηνιαία οικ εισφορά θα καταβάλλεται στον λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου από τους γονείς 
, µέχρι τις 15 κάθε µήνα , και θα προσκοµίζεται η απόδειξη κατάθεσης στον αρµόδιο υπάλληλο 
προκειµένου να καταχωρείται στα αντίστοιχα βιβλία. 

3. Η καταβολή εισφοράς που αφορά τον µήνα Ιούλιο θα προκαταβάλλεται κατά τον µήνα Απρίλιο 
µαζί µε την οικ εισφορά µηνός Απριλίου. 

Το ∆Σ µετά από εκτενή διαλογική συζήτηση και αναλυτική τοποθέτηση πολλών µελών του ∆Σ 
(όπως είναι καταγεγραµµένα στα πρακτικά)  

Μειοψηφούντων 

1 . Του κου Πανάγου ο οποίος αναφέρθηκε « στην ανάγκη καθιέρωσης δωρεάν της ωφέλειας αυτής 
προς τους γονείς ,µε γνώµονα ότι η παιδεία υγεία και πρόνοια θα πρέπει σαφώς να παρέχονται 
δωρεάν , καθώς και ότι αντιτίθεται στο προβλεπόµενο όριο για τις µονογονεικές οικογένειες ,καθώς 
και στην απαλλαγή των εργαζοµένων ..» 

2. Της κας Ταουξή , η οποία τόνισε «την ανάγκη καθιέρωσης δωρεάν φιλοξενίας στους Παιδικούς 
Σταθµούς χωρίς την υποχρέωση καταβολής οικ εισφοράς από κανένα γονέα» 

Εγκρίνει και αποφασίζει κατά πλειοψηφία ,τα παρακάτω :  

∆ιαµόρφωση ύψους µηνιαίας οικ . εισφοράς έτους 2014-2015 

Για εισόδηµα από 20.001 - 25.000€ : 50,00€ 

Για εισόδηµα από 25.001€ -35.000€ : 75,00€ 

Για εισόδηµα από 35.001€ -45.000€ : 100,00€ 

Για εισόδηµα από 45.001€ - 55.000€ : 125,00 € 

Για Εισόδηµα από 55.001€ και άνω : 150,00€ 

Επίσης 
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5. Να απαλλάσσονται από την καταβολή της οικ εισφοράς: 

Α) Οι οικογένειες που έχουν ετήσιο οικ εισόδηµα έως 20.000€ 

Β) Οι τρίτεκνες -πολύτεκνες οικογένειες (µε 3 παιδιά και άνω ) και µε ετήσιο οικ εισόδηµα έως 
35.000,00€ 

      Γ) Οι µονογονεικές οικογένειες , οι διαζευγµένοι γονείς και µε ετήσιο εισόδηµα  

      έως 35.000,00€  

∆) Οι οικογένειες που ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% και άνω και µε ετήσιο εισόδηµα 
έως 35.000,00€. 

6. Μειωµένη οικ εισφορά  

Α)΄ Ολες οι ως άνω κατηγορίες ( Β Γ και ∆) µε ετήσιο οικ. εισόδηµα από 35.001,00€ και άνω θα 
καταβάλουν το ήµισυ της αναλογούσης οικ εισφοράς της κάθε κατηγορίας . 

      Β) Η καταβολή για κάθε δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας που θα φιλοξενείται  

      θα ανέρχεται στο ήµισυ της κάθε κατηγορίας . 

7. Τέκνα εργαζοµένων στους Παιδικούς Σταθµούς  

Οι εργαζόµενοι στους παιδικούς –βρεφονηπιακούς σταθµούς των οποίων τα τέκνα εγγράφονται καθ 
υπέρβαση της δυναµικότητας και φιλοξενούνται ως υπεράριθµα, να µην υπόκεινται σε καταβολή οικ 
.εισφοράς 

8 ) Καταβολή οικ . εισφοράς 

1).Η εισφορά από τους γονείς που αφορά τον µήνα Σεπτέµβρη να µην αποδοθεί από κανένα υπόχρεο. 

2)Η µηνιαία οικ.εισφορά θα καταβάλλεται στον λογαριασµό του Νοµικού Προσώπου από τους γονείς , 
µέχρι τις 15 κάθε µήνα , και θα προσκοµίζεται η απόδειξη κατάθεσης στον αρµόδιο υπάλληλο 
προκειµένου να καταχωρείται στα αντίστοιχα βιβλία. 

3)Η καταβολή εισφοράς που αφορά τον µήνα Ιούλιο θα προκαταβάλλεται κατά τον µήνα Απρίλιο µαζί µε 
την οικ εισφορά µηνός Απριλίου. 

Αφού συντάχθηκε τα παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

                                                                                                            ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΟΥΝΤΑ 
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