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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας» της 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους
2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 131/2014
ΘΕΜΑ 9ο: Μείωση τροφείων στον Παιδικό Σταθμό Δικαίων
Στην Ορεστιάδα σήμερα 13 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1785/09-10-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Μπαρμπούδης
2.-Αρχοντίδης
3.-Βαρσαμακίδης
4.-Μουχταρίδου
5-Κεσούδη

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αλέξανδρος
Αρχοντής
Δημήτριος
Βασιλική
Παναγιώτα

Kανένας

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του
Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή για τηv
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

ΑΔΑ: 6ΔΑΠΟΕΡΠ-ΧΤ5

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Σύμφωνα με τον «Πρότυπο κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και
Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και
Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΚΥΑ 16065/02 ΦΕΚ 497/22-04-2002 τεύχος Β΄
άρθρο 9) το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου μπορεί να ορίζει
κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς ( τροφεία) στις οικογένειες
των φιλοξενούμενων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα.
Mε την αριθ. 86/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
καθορίστηκαν οι οικονομικές εισφορές για τα νήπια που θα φοιτήσουν στους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας:
α) Για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000,00 € , τροφεία 45,00 € μηνιαίως
β) Για ετήσιο εισόδημα από 15.001,00 μέχρι 25.000,00 € , τροφεία 60,00 €
μηνιαίως
γ) Για ετήσιο εισόδημα από 25.001,00 € μέχρι 40.000,00 € τροφεία 70,00 €
μηνιαίως.
δ) Για ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και πάνω τροφεία 90,000 €
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Παιδικός Σταθμός Δικαίων
παρέμεινε κλειστός κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2014 για περίπου 2 εβδομάδες,
λόγω αναρρωτικής άδειας της υπεύθυνης του Παιδικού Σταθμού και λόγω
έλλειψης προσωπικού ήταν αδύνατη η αντικατάστασή της, εισηγούμαι στο Δ.Σ
για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 να καταβληθεί το μισό ποσό που αντιστοιχεί σε
κάθε παιδί που φοιτεί στον Παιδικό Σταθμό Δικαίων σύμφωνα με το ετήσιο
εισόδημα των γονέων του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε
την ΚΥΑ 16065/02 ΦΕΚ 497/22-04-2002 τεύχος Β΄ άρθρο 9, την αριθ. 86/2013
απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.-Την μείωση των τροφείων κατά το μισό, για τα παιδιά που φοιτούν στον
Παιδικό Σταθμό Δικαίων για το μήνα Σεπτέμβριο-2014 και για τους λόγους
που αναφέρονται στην εισήγηση.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 131/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Μπαρμπούδης Αλέξανδρος

