
                                                       Αριθμός Απόφασης  44 / 2015 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              
Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ                                       
 

Απόσπασμα από το πρακτικό 
της 10ης /28-5-2015 συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας 

Δήμου Παλλήνης 
 

    
 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου 
Παλλήνης για τη σχολική περίοδο 2015-2016. 
 
 
      Στην Παλλήνη και στα γραφεία του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής 

Μέριμνας Δήμου Παλλήνης, σήμερα την 28η του μήνα Μαϊου του έτους 2015, ημέρα της 

εβδομάδος  Πέμπτη   και ώρα 19:00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αρ 791/22-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

δόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 

3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω δέκα (10) μέλη: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                       1. ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
2. ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                            2. ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ     
3. ΓΡΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ                                                               3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
4. ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ                                        
5 .ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     
7.ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
8.ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ                                                  (τα οποία δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
9.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                   νόμιμα) 
10.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από το μέλος του Δ.Σ. Κακαμπούκη Βασιλική.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: 
 «Κύριοι/ες  συνάδελφοι, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρέπει να καθορίσουμε τα ποσά  

που καλούνται να καταβάλλουν ως οικονομική συμμετοχή οι γονείς για τα παιδιά τους. 
Προτείνουμε για την περίοδο 2015-2016 τον καθορισμό του ύψους της οικονομικής 

συμμετοχής ανά κατηγορία,  σύμφωνα με τον αριθμό  των  παιδιών  κάθε οικογένειας που μετέχουν 
στα προγράμματα των βρεφονηπιακών σταθμών του νομικού προσώπου και σε συνάρτηση με το 
οικογενειακό εισόδημα ως εξής: 
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Α) Κατηγορία Α΄  - οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά: 
 

Κλίμακα εισοδήματος   Ένα παιδί Δύο παιδιά 

  6.000,00  - 15.000,00 €      65,00 € 100,00 € 

15.001,00 – 25.000,00 €  105,00 € 160,00 € 

25.001,00 – 40.000,00 €  130,00 € 210,00 € 

40.001,00 – 50.000,00 €  155,00 € 250,00 € 

Άνω  των   50.000,00  €  200,00 € 320,00 € 

 
Β) Κατηγορία Β΄  - οικογένειες τρίτεκνες ή πολύτεκνες: 
 

Κλίμακα εισοδήματος  Ένα παιδί Δύο παιδιά 

  6.000,00  - 15.000,00 €        0,00 €   65,00 € 

15.001,00 – 25.000,00 €    65,00 €   90,00 € 

25.001,00 – 40.000,00 €  105,00 € 150,00 € 

40.001,00 – 50.000,00 €  130,00 € 190,00 € 

Άνω  των   50.000,00  €  155,00 € 220,00 € 

 
Γ) Κατηγορία Γ΄  - μονογονεϊκές οικογένειες -ανύπανδρη μητέρα - διαζευγμένη με απόφαση λύσης 
γάμου/διαζευκτήριο. 
Ρυθμίζεται ανά περίπτωση μετά από αίτηση του γονέα και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Δ) Κατηγορία Δ΄  - οικογένειες με εισόδημα μικρότερο των 6.000,00 € 
Δεν έχουν υποχρέωση οικονομικής συμμετοχής. 
Ε) Κατηγορία Ε΄ - οικογένειες που μετέχουν στα προγράμματα των βρεφονηπιακών σταθμών με 
τρία παιδιά: 
Για τα δύο παιδιά η οικονομική συμμετοχή καθορίζεται σύμφωνα με την κατηγορία Β΄, ενώ για το 
τρίτο παιδί καταβάλλονται 35€. 
 
 Ο υπολογισμός του συνολικού εισοδήματος γίνεται επί του δηλωθέντος φορολογητέου 
εισοδήματος  του τρέχοντος οικονομικού έτους ( αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 
προηγούμενο έτος)  , τυχόν αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών και τυχόν πάσης φύσεως 
επιδομάτων και εισοδημάτων των γονέων. Πιθανά νέα εισοδήματα από αποδοχές που δεν υπήρχαν  
τον προηγούμενο χρόνο θα συνυπολογίζονται στο σύνολο του εισοδήματος. Ο υπολογισμός θα 
ξεκινάει από την ημερομηνία πρόσληψης  του γονέα ως του τέλους του έτους σύμφωνα με τη 
βεβαίωση αποδοχών που θα προσκομίζεται. 
 Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται μέσω 
τραπέζης για το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο της τρέχουσας σχολικής περιόδου, κατά το 
1ο δεκαήμερο κάθε μήνα, ανεξάρτητα από την καθημερινή παρουσία των παιδιών. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα διακοπής φιλοξενίας του παιδιού, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών (άρθρο 9 παρ. γ΄), όταν από τους γονείς 
δεν καταβάλλεται η οικονομική συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών χωρίς να 
υπάρχει σοβαρός λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το οφειλόμενο 
ποσό. 

Προτείνουμε να προχωρήσουμε στην έγκριση της οικονομικής συμμετοχής σύμφωνα με την 
παρούσα εισήγηση.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 και 235 του Ν. 3463/06,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καθορίζει το ύψους της οικονομικής συμμετοχής ανά κατηγορία για την περίοδο 2015-2016 
ανάλογα με τα παιδιά κάθε οικογένειας που μετέχουν στα προγράμματα των βρεφονηπιακών 
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σταθμών του νομικού μας προσώπου και σε συνάρτηση με το οικογενειακό εισόδημα, όπως 
λεπτομερώς αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 
 Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται μέσω 
τραπέζης για το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο της τρέχουσας σχολικής περιόδου, κατά 
το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα, ανεξάρτητα από την καθημερινή παρουσία των παιδιών. 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα διακοπής φιλοξενίας του παιδιού, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών (άρθρο 9 παρ. γ΄), όταν από τους 
γονείς δεν καταβάλλεται η οικονομική συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών 
χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν οι γονείς να καταβάλλουν το 
οφειλόμενο ποσό. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  44 / 2015. 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ  ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 
      ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
      ΚΑΚΑΜΠΟΥΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   
      ΛΕΠΙΤΚΟΥ ΣΟΦΙΑ                                                        
      ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

    ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
    ΓΡΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ    
    ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
    ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
     
 

Ακριβές  απόσπασμα 
Ο  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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