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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ  30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  130/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

 

 Σήµερα Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 10.788/24-4-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα  τα 24 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κούκος Γεώργιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 32ου & του 34ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β) Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

γ) Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι πρόεδροι των Τ.Κ. Άγρα, 

Άρνισσας, Βρυττών, Καρυδιάς, Μεσηµερίου, Ριζαρίου, Περαίας, Σωτήρας, 

Φλαµουριάς καθώς και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Γραµµατικού, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 33ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Πρόεδρο του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου Κοινωνικής Προστασίας  και 

Αλληλεγγύης µε την επωνυµία «Ευ ζην» κ. ∆ηµήτριο Γιώγα, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύµφωνα, µε το αρ  9 του 160565( ΦΕΚ 497 τ.Β΄/22-4-2015) «Πρότυπος 

Κανονισµός  Λειτουργίας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών» το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από 

σύµφωνη γνώµη του οικείου ΟΤΑ, µπορεί να ορίζει το ύψος της µηνιαίας οικονοµικής 

εισφοράς, στις οικογένειες των φιλοξενούµενων νηπίων, 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 ∆Σ ορίζει τις περιπτώσεις 

των οικογενειών που µπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της οικονοµικής 

εισφοράς ή που θα καταβάλλουν αυτή µειωµένη. 

Θέτω υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την αριθ. 35/2015 κατά 

πλειοψηφία απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µε την 

επωνυµία «Ευ ζην», µε την οποία αποφασίστηκαν τα εξής: 

«Εγκρίνει και ορίζει πως από το σχολικό έτος 2015-2016 το ποσό των τροφείων 

που θα καταβάλλεται για τα φιλοξενούµενα νήπια στους Παιδικούς Σταθµούς θα 

ανέρχεται στα 70€ µηνιαίως για δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα από 0,00 έως 

30.000,00€  και στα 100€ µηνιαίως για εισοδήµατα από 30.000,01 και άνω. 

Στην περίπτωση που στον Παιδικό Σταθµό φιλοξενούνται ταυτόχρονα παιδιά 

της ίδιας οικογένειας, το δεύτερο παιδί έχει έκπτωση 50% ενώ το τρίτο δεν υπόκειται σε 

τροφεία. 

Τα παιδιά των πολυτέκνων, τρίτεκνων, των µονογονεϊκών οικογενειών  και τα 

παιδιά των γονέων  που οι ίδιοι ή  άλλο  παιδί τους έχει  αναπηρία  67% και άνω και µε 

εισόδηµα µέχρι 15.000,00€ έχουν έκπτωση 50%,για δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα 

από 15.000,01€ και έως 30.000,00€ το ύψος των τροφείων ορίζεται στα 70€ και για 

εισοδήµατα άνω των 30.000,01 τα τροφεία ορίζονται στα 100€.  



 4 

Στη περίπτωση µη  καταβολής  των τροφείων, το νοµικό πρόσωπο  έχει το 

δικαίωµα σύµφωνα µε το νόµο (ΚΥΑ45081/30-10-1997 ΦΕΚ 1029/24-11-1997 τ.Β΄) να 

ζητήσει µέσω της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τη δέσµευση χορήγησης 

αποδεικτικού ενηµερότητας από τη ∆ΟΥ των γονέων, έως την εξόφληση της οφειλής 

των τροφείων. 

Οι γονείς-κηδεµόνες έχουν δικαίωµα σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις να 

υποβάλλουν αίτηση µε σκοπό την απαλλαγή τους από τα Τροφεία. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίσει σχετικά λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση  της 

κοινωνικής έρευνας  που διενεργείται στις περιπτώσεις αυτές». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ. κ. Χρήστο 

∆ασκάλου, Μιχαήλ Φουνταλή, Ιωάννη Σόντρα και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου,  

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η 

πρότασή του, η οποία ήταν η εξής: Να µη γίνει καµία αύξηση στα τροφεία των 

Παιδικών Σταθµών.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η 

πρότασή του, η οποία ήταν η εξής: Για οικογενειακό εισοδήµατα έως 25.000€ να µην 

καταβάλλονται τροφεία και για οικογενειακό εισόδηµα από 25.000€ και άνω, το ύψος 

των τροφείων να ορισθεί σε 30€ µηνιαίως.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. κ. ∆ηµήτριος Γιώγας  

ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η πρότασή του, η οποία ήταν η εξής: Για οικογενειακό 

εισόδηµα έως 15.000€ το ύψος των τροφείων να ορισθεί σε 50€ µηνιαίως,  για 

οικογενειακό εισόδηµα από 15.000,01€ έως 30.000€ το ύψος των τροφείων να ορισθεί 

σε 70€ µηνιαίως και για οικογενειακό εισόδηµα από 30.000,01€ και άνω, το ύψος των 

τροφείων να ορισθεί σε 100€ µηνιαίως. Επίσης, τα παιδιά των πολυτέκνων, τρίτεκνων, 

των µονογονεϊκών οικογενειών  και τα παιδιά των γονέων  που οι ίδιοι ή  άλλο  παιδί 

τους έχει  αναπηρία  67% και άνω, µε βάση τις ανωτέρω  εισοδηµατικές  κλίµακες  στις  

οποίες  ανήκουν να έχουν έκπτωση 50%. 

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία µε την πρόταση του κ. Χρήστου 

∆ασκάλου, τάχθηκαν 8 µέλη του συµβουλίου και ονοµαστικά οι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, 

Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου,  Γεώργιος Κούκος,  Αντώνιος 

Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Βασίλειος ∆ηµητριάδης και Φίλιππος 

Γκιούρος.  Με την πρόταση του κ. Μιχαήλ Φουνταλή τάχθηκε µόνο ο ίδιος. Με την 
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πρόταση του κ. ∆ηµητρίου Γιώγα, τάχθηκαν 12 µέλη του συµβουλίου και ονοµαστικά 

οι κ.κ. Μαρία Βλάχου – Κατσάρα, Χρήστος Τσιβόγλου, Αναστάσιος ∆ίου, Αναστασία 

Ιατρίδου – Βλαδίκα, Ευτυχία Ταµβίσκου, Αικατερίνη Ζδρου, ∆ηµήτριος Γιώγας, Μιχαήλ 

Σαµλίδης, Κωνσταντίνος Λαµπρόπουλος, ∆ηµήτριος Ταπαζίδης, Χρήστος Βερικούκης 

και Αλέξανδρος Πασχάλης. Με την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. 

«ΕΥ ΖΗΝ» τάχθηκε µόνο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε 

υπόψη του την παραπάνω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του 

∆ήµου µε την επωνυµία «Ευ ζην» και το ΦΕΚ 497 τ.Β΄/22-4-2015  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Γνωµοδοτεί προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου µε την 

επωνυµία «ΕΥ ΖΗΝ» σχετικά µε το ποσό των τροφείων που θα καταβάλλεται για τα 

φιλοξενούµενα νήπια στους Παιδικούς Σταθµούς, ως εξής: 

Για οικογενειακό εισόδηµα έως 15.000€ το ύψος των τροφείων να ορισθεί σε 

50€ µηνιαίως,  για οικογενειακό εισόδηµα από 15.000,01€ έως 30.000€ το ύψος των 

τροφείων να ορισθεί σε 70€ µηνιαίως και για οικογενειακό εισόδηµα από 30.000,01€ 

και άνω, το ύψος των τροφείων να ορισθεί σε 100€ µηνιαίως. 

 Στην περίπτωση που στον Παιδικό Σταθµό φιλοξενούνται ταυτόχρονα παιδιά 

της ίδιας οικογένειας, το δεύτερο παιδί να έχει έκπτωση 50% ενώ το τρίτο να µην 

υπόκειται σε τροφεία. 

Τα παιδιά των πολυτέκνων, τρίτεκνων, των µονογονεϊκών οικογενειών  και τα 

παιδιά των γονέων  που οι ίδιοι ή  άλλο  παιδί τους έχει  αναπηρία  67% και άνω, µε 

βάση τις ανωτέρω  εισοδηµατικές  κλίµακες  στις  οποίες  ανήκουν να έχουν έκπτωση 

50%.  

Οι γονείς-κηδεµόνες να έχουν δικαίωµα σε ειδικές και εξαιρετικές περιπτώσεις να 

υποβάλλουν αίτηση µε σκοπό την απαλλαγή τους από τα Τροφεία. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής, Βασίλειος ∆ηµητριάδης, 

Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος 

∆ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου,  Γεώργιος Κούκος,  Ιωάννης Μουράτογλου 

και Φίλιππος Γκιούρος µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση, διότι δεν 

συµφωνούν µε το ύψος του ποσού των τροφείων. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου δεν συµµετείχε στη συζήτηση 

του παραπάνω θέµατος και τη λήψη της απόφασης, λόγω κωλύµατος.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 130/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11/5/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης Ν.Π.∆.∆. «ΕΥ ΖΗΝ» κα Αικ. Γκίνη 

- Πρόεδρο Ν.Π.∆.∆. «ΕΥ ΖΗΝ» κ. ∆. Γιώγα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 


