
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                Γεράνι  31-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                 Αριθμ. πρωτ. 1069
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό  26ης/2020 δια περιφοράς  συνεδρίασης του 

ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά

     Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  30η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά σε
συνεδρίαση (Δια Περιφοράς), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 και στη με αριθμ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) με θέμα «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού, αναφορικά με την οργάνωση & λειτουργία των Δήμων”, ύστερα από την με αριθ.
Πρωτ.  1050/24-12-2020 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, νόμιμα κοινοποιημένη ,  σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010, 74 του Ν. 4555/18 &
184 του Ν. 4635/2019. με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  68/2020

          ΘΕΜΑ 2ο :  Καθορισμός τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου                                                                        
1.Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη Πρόεδρος                          
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
2.Δημητρογιαννάκης Στυλιανός Αντιπρόεδρος                          1. Δαράκης Ιωάννης     
3.Μπομπολάκης Χαρίτων                                                              2. Βαρουξάκης Στυλιανός
4.Γοναλάκη Αικατερίνη                                                                   3. Κοκκινάκης Παναγιώτης
5.Νικητοπούλου Δήμητρα                                                              4. Κοκκινάκη Όλγα 
6.Χίνου Μαρία                                                                                 5. Σταματάκη Βασιλική
7.Μπουρδάκης Εμμανουήλ                                                           6. Κόρκακα Αικατερίνη
8.Βεριβάκη –Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)                                  7. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
9.Βασιλάκης Ιωάννης                                                                     8. Ντουνιαδάκης Ιωάννης

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Συνεδρίαση, έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στο
άρθρο 10  παρ.  1  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/11-3-2020  με  τίτλο "Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της
ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής  του"  και  τα  Πρακτικά  συντάχθηκαν  από  την  υπάλληλο
Περογιαννάκη Μαρία.

Δεδομένου ότι στην παρούσα  συνεδρίαση του οργάνου δια περιφοράς,  συμμετείχαν  οκτώ(8) τακτικά 
μέλη , ( δε συμμετείχε το μέλος Βεριβάκη –Μαστοράκη Γεωργία -Γιούλη), μαζί με την  Πρόεδρο, 
διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.

Με την Πρόεδρο Δ.Σ. επικοινώνησαν τα μέλη για παροχή διευκρινήσεων. 

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την 1047/24-12-2020  εισήγηση  η οποία αναφέρει τα 
παρακάτω:

Με την συστατική πράξη του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ /τ.Β/αρ. φύλλου 1146/7-6-2011 και σύμφωνα  με τις διατάξεις
του άρθρου 235 του Ν.3463/2006 καθορίζονται οι πόροι των ΝΠΔΔ ως εξής:

α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου .
β) κάθε είδους εισφορές , επιχορηγήσεις ,δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες .
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχουν τα ΝΠΔΔ.
δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.

Επίσης  ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  της   ΚΥΑ  41087/29.11.2017  (ΦΕΚ  4249/05.12.2017  τεύχος  Β')
Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.  που αποτελεί
Πρότυπο  Κανονισμό  Λειτουργίας  Δημοτικών  Νομικών  Προσώπων  Δημοσίου  Δικαίου  Παιδικών  και
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Βρεφονηπιακών  Σταθμών,  « 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».

Ο  Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοντομαρί πρόκειται να λειτουργήσει άμεσα( παρέχοντας και σίτιση ως 
οφείλει)  , δεν έχει δεχτεί voucher όπως είναι φυσικό καθώς είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας του και 
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω , προτείνεται όπως έχει αποφασιστεί και για τους άλλους δύο 
παιδικούς σταθμούς ( Βουκολιών & Σκινέ )  η λήψη σχετικής απόφασης επιβολής τροφείων , ακριβώς 
στο ίδιο πνεύμα , με τους παραπάνω  σταθμούς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δεδομένη οικονομική συνθήκη , που οι  μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων
ετών δημιούργησαν, προτείνω τα οικονομικά κριτήρια για τον καθορισμό του ύψους των τροφείων να
κυμανθούν στο ίδιο ύψος με αυτά που έχουν επιβληθεί στον  Παιδικό Σταθμό Βουκολιων (στον οποίο
παρέχεται σίτιση).

Μετά από τη λήψη απόφασης , την αριθμ. 299/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΚΥΩΞ5-Ν17) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου  Δήμου  Πλατανιά,  για   «Παροχή  σύμφωνης  γνώμης   για  καθορισμό   τροφείων  του
Βρεφονηπιακού σταθμού Κοντομαρίου» (σχετικές διατάξεις άρθρο 65 Ν.3852/2010 περί «Αρμοδιότητες
του δημοτικού συμβουλίου» στο εδάφιο 3 αναφέρεται: «3.Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα
και τις εισφορές), ειδικότερα προτείνεται :

1. Επιβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών ως εξής με
βάση εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Για Οικογενειακό εισόδημα  από 0,00€ έως
15.000,00€

Δεν καταβάλλονται τροφεία

Για Οικογενειακό εισόδημα  από 
15.001,00€ έως 20.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό  40,00€

Για Οικογενειακό εισόδημα  από 
20.001,00€ έως 30.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό  55,00€ 

Για Οικογενειακό εισόδημα  από 
30.001,00€ έως 50.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό  75,00€ 

Οικογενειακό εισόδημα  από 50.001,00€ 
και άνω 

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό 105,00€ 

 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 απουσιάζουν από τον Παιδικό Σταθμό.

3. Δεν θα καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο , που αναστέλλεται η λειτουργία των παραπάνω
παιδικών σταθμών και οποιονδήποτε άλλο μήνα, που το νήπιο δεν θα φιλοξενηθεί στον παιδικό σταθμό
λόγω διαγραφής, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται  μηνιαίως άπαξ, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου
μήνα από αυτόν που αφορούν, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά.
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Επίσης προτείνουμε τις παρακάτω απαλλαγές -ειδικές ρυθμίσεις  :
Απαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις καταβολής τροφείων

Για  οικογένειες με δυο (2) εγγεγραμμένα τέκνα στον Παιδικό Σταθμό παρέχεται έκπτωση 20% επί των 
συνόλου των μηνιαίων τροφείων της οικονομικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται.  
1)Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με Οικογενειακό με εισόδημα μέχρι 30.000,00€ 
    απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων
2)Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με Οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00€ και άνω θα
     παρέχεται :

α)Στους τρίτεκνους  έκπτωση 30% επί του συνόλου των μηνιαίων τροφείων της
   οικονομικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται και 

   β)Στους  πολύτεκνους έκπτωση 50% επί του συνόλου των μηνιαίων τροφείων της
      οικονομικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται.  
Περιπτώσεις που χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης θα ρυθμίζονται αυτοτελώς με ειδική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου.

  Όσον αφορά οφειλές που τυχόν δημιουργηθούν από τη μη καταβολή τροφείων , θα εφαρμόζονται
  οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  5 της   «ΚΥΑ  41087/29.11.2017  (ΦΕΚ  4249/05.12.2017  τεύχος  Β')  Πρότυπος
Κανονισμός  Λειτουργίας  Δημοτικών  Παιδικών  και  Βρεφονηπιακών  Σταθμών»,  «  …..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 ».

       Σημ. Μετά από την ανωτέρω υπόμνηση του άρθρου 5 , σημειώνεται ότι τα τροφεία όπως προσδιορίζονται
       με την παρούσα απόφαση , θα ισχύσουν από τη νέα σχολική περίοδο 2021-2022.

Η απόφαση που θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά, μετά  από την 
παροχή σύμφωνης γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο , θα έχει ισχύ μέχρι τροποποιήσεως της.

Αριθμός Απόφασης 68/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο  αφού μελέτησε την εισήγηση της  Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κας
Μαραγκουδάκη Χρυσάνθης και αφού δόθηκαν σχετικές  διευκρινήσεις  

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ομόφωνα 

Καθορίζει τα τροφεία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί, του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά , ως εξής :

1.Επιβολή  μηνιαίας  οικονομικής  εισφοράς  στις  οικογένειες  των  φιλοξενούμενων  παιδιών,με  βάση
εισοδηματικά  κριτήρια ,  σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

Για Οικογενειακό εισόδημα  από 0,00€ έως
15.000,00€

Δεν καταβάλλονται τροφεία

Για  Οικογενειακό  εισόδημα   από
15.001,00€ έως 20.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό  40,00€

Για  Οικογενειακό  εισόδημα   από
20.001,00€ έως 30.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό  55,00€ 

Για  Οικογενειακό  εισόδημα   από
30.001,00€ έως 50.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό  75,00€ 

Οικογενειακό  εισόδημα   από  50.001,00€
και άνω 

Αντίτιμο τροφείων/μήνα  ποσό 105,00€ 

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.
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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 απουσιάζουν από τον Παιδικό Σταθμό.

  3. Δεν θα καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο , που αναστέλλεται η λειτουργία των παραπάνω
  παιδικών σταθμών και οποιονδήποτε άλλο μήνα, που το νήπιο δεν θα φιλοξενηθεί στον παιδικό 
  σταθμό λόγω διαγραφής, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  4. Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται μηνιαίως άπαξ, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο 
 του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορούν, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Πλατανιά.
 
Επίσης προτείνουμε τις παρακάτω απαλλαγές -ειδικές ρυθμίσεις  :

Απαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις καταβολής τροφείων
Για  οικογένειες με δυο (2) εγγεγραμμένα τέκνα στον Παιδικό Σταθμό παρέχεται έκπτωση 20% επί των
συνόλου των μηνιαίων τροφείων της οικονομικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται.  
1)Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με Οικογενειακό με εισόδημα μέχρι 30.000,00€ 
 απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων
2)Τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με Οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00€ και άνω θα παρέχεται :
α)Στους τρίτεκνους  έκπτωση 30% επί του συνόλου των μηνιαίων τροφείων της
οικονομικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται και 
β)Στους  πολύτεκνους έκπτωση 50% επί του συνόλου των μηνιαίων τροφείων της
οικονομικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται.  
Περιπτώσεις που χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης θα ρυθμίζονται αυτοτελώς με ειδική 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου.

Όσον αφορά οφειλές που τυχόν δημιουργηθούν από τη μη καταβολή τροφείων , θα εφαρμόζονται 
οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σημ. Μετά από την ανωτέρω υπόμνηση του άρθρου 5 της  «ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/05.12.2017
τεύχος  Β')  Πρότυπος  Κανονισμός  Λειτουργίας  Δημοτικών  Παιδικών  και  Βρεφονηπιακών  Σταθμών», ,
ορίζεται ότι , με   απόφαση του Διοικητικού  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.

Επίσης   , σημειώνεται ότι τα τροφεία όπως προσδιορίζονται με την παρούσα απόφαση , θα ισχύσουν από  
τη νέα σχολική περίοδο 2021-2022.

Η παρούσα απόφαση  θα έχει ισχύ μέχρι τροποποιήσεως της.

            Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται:

                  Η Πρόεδρος                                                               Τα  μέλη 

 Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη     Δημητρογιαννάκης Στυλιανός  
Γοναλάκη Αικατερίνη
Μπουρδάκης Εμμανουήλ
Χίνου Μαρία
Μπομπολακης Χαρίτων
Νικητοπούλου Δήμητρα
Βασιλάκης Ιωάννης

        Ακριβές Απόσπασμα         
                                             

              Η Πρόεδρος 

      Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη     
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