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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό 3/2019  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

    32 /2019 

                             
ΘΕΜΑ: Παροχή σύμφωνης γνώμης για τον «Επανακαθορισμός 

τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς Φιλιατών και Σαγιάδας 
που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου 

Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για το οικονομικό έτος 2019». 
 

 

 
 

 

   

    Στους  Φιλιάτες και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η    του μηνός Φεβρουαρίου     του 

έτους 2019 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα    και ώρα 18 :00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με Αρ.1331/19-02- 2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο , σύμφωνα με το 

άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ 

Α΄133/19.7.2018).   

     Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαπέντε (15) μέλη και 

ονομαστικά οι:  

              

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

1. Γκίζας Χρήστος ( Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Βασιλείου Βασίλειος 

3. Γκίκας Θωμάς 

  

4. Κατσάρης Πέτρος   

5. Τόλης Χριστόφορος   

6. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 

7. Ζιάκας Γρηγόριος( Γραμματέας Δ.Σ.) 

8. Καψάλης Δημήτριος 

9. Μποροδήμος Ιωάννης 

10. Μπέλλος Παύλος 

11. Φερεντίνος Σπυρίδων 

12. Κολιομίχος Σπυρίδων  

13. Μπότος Σπυρίδων  ( Αντιπρόεδρος 

Δ.Σ.) 

14.  Μπεράτης Γεώργιος  

15. Λένης Φίλιππος           

  

http://www.filiates.gov.gr/
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ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν  αν και προσκλήθηκαν  νόμιμα) 

1. Κόρος Ιωάννης 

2.  Παππά – Μάλλιου Ουρανία 

3. Κατσαρός Ηλίας 

4. Παππάς Μηνάς 

5. Βλάχος Παρασκευάς 

6. Στεργίου Παναγιώτης 

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι 

των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών καθώς και της Δ.Κ. Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι 

παρακάτω: Δ.Κ. Φιλιατών, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. Αγίων Πάντων, Τ.Κ. Αετού, Τ.Κ. 

Ασπροκκλησίου, Τ.Κ. Βρυσέλλας, Τ.Κ. Γιρομερίου, Τ.Κ. Γολάς, Τ.Κ. Κρυονερίου, Τ.Κ. 

Μαλουνίου, Τ.Κ. Τρικορύφου , Τ.Κ. Πλατάνου, Τ.Κ. Ραγίου, και Τ.Κ. Φοινικίου.  

  Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία  . 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

            Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.7 

του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018)  , ζήτησε να συζητηθεί  ένα θέμα εκτός 

ημερησίας διάταξης, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το οποίο είναι το εξής: 

2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης : «Επανακαθορισμός τροφείων στους Παιδικούς 

Σταθμούς Φιλιατών και Σαγιάδας που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου 

Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για το οικονομικό έτος 2019»  το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον   , 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οικονομικά  οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν άμεση σχέση 

με τα τροφεία και να  ληφθεί άμεσα απόφαση,  εκ παραδρομής στην πρόσκληση το θέμα  δεν 

συμπεριλήφθηκε. 
 Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε το Συμβούλιο να  αποφασίσει σχετικά με τη συζήτηση 

του ανωτέρω θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 

  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις , μετά από διαλογική 

συζήτηση  , από την οποία προέκυψε  ότι το παραπάνω θέμα είναι πράγματι κατεπείγον 

ομόφωνα αποφασίζει και κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον. 

  Επί του 2ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης  << Παροχή σύμφωνης γνώμης για τον 

«Επανακαθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς Φιλιατών και Σαγιάδας που 

λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για το οικονομικό έτος 

2019»>>έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ  κ. Μποροδήμο 

Ιωάννη ,  εισηγούμενος  το θέμα εξέθεσε  τα ακόλουθα:  

- Θέτω υπόψη σας την υπ΄αριθμ. 113/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Νομικού μας Προσώπου  ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ και παρακαλώ  για την παροχή σύμφωνης γνώμης για 

τον «Επανακαθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς Φιλιατών και Σαγιάδας 

που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για το οικονομικό 

έτος 2019. 
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               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό  της με αριθ. 30/2018 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. 

 

 Αριθμός Απόφασης  113/2018 

ΘΕΜΑ: «Επανακαθορισμός τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς Φιλιατών και 

Σαγιάδας που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για το 

οικονομικό έτος 2019» 

 

Στους Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατών σήμερα την 17η  του μηνός  Δεκεμβρίου του 

έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ, μετά από τη με αρ. πρωτ: 2015/13-12-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Κ.Δ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι: 

 

Παρόντες Απόντες 

1.Μποροδήμος Ιωάννης               (Πρόεδρος) 1. Ζιάκας Γρηγόριος 

 

Αν και νόμιμα είχε 

προσκληθεί              

 

 

2. Λέλες Γρηγόριος                (Αντιπρόεδρος) 

3. Γκάγκαλης Κωνσταντίνος       

4. Μπάντιου Αναστασία (Αναπληρωματικό μέλος)      

5. Καίσαρη Παρασκευή   (Αναπληρωματικό μέλος) 

6. Πανταζής Σπυρίδων 

7. Ταταλιάς Ευστράτιος 

8. Φερεντίνος Σπυρίδων 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ.  παρούσης και της πρακτικογράφου κ. Κώτση Κωνσταντίνας. 

Ο κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ  4249/Β΄/05-12-2017), που 

αποτελεί τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, 

προβλέπεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου εντός του οποίου λειτουργεί ο 

Σταθμός, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής 

μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών, ενώ με την 

ίδια απόφαση ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών. 

Από το οικονομικό έτος 2016 μέχρι και σήμερα  τα μηνιαία τροφεία παραμένουν ως είχαν 

οριστεί με την αρ. 47/2015 απόφασή μας, ήτοι: 

1. Τα τροφεία μέχρι επτά (7) παρουσίες τον μήνα, δεν καταβάλλονται. 

2. Από οκτώ (8) μέχρι έντεκα (11) παρουσίες το μήνα, καταβάλλονται δέκα (10) ευρώ 

για το πρώτο παιδί  και επτά (7) ευρώ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας 

3. Από έντεκα (11) παρουσίες  το μήνα και πάνω καταβάλλονται είκοσι (20) ευρώ για το 

πρώτο παιδί και δεκαπέντε (15) ευρώ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας 

4. Για τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες τα τροφεία έχουν διαμορφωθεί ως εξής: 

 Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων, άγαμων και αναπήρων με 

αναπηρία 67% και άνω, δεν καταβάλλουν τροφεία. 

 Τέκνα και γονείς με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), απαλλάσσονται από τροφεία 

 Τέκνα απόρων οικογενειών, που η απορία τους θα αποδεικνύεται από έγκυρα 

κρατικά έγγραφα (φορολογική δήλωση, πιστοποιητικά κρατικών υπηρεσιών), 

απαλλάσσονται από τροφεία. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω τα τροφεία να συνεχίσουν να καταβάλλονται όπως ανωτέρω και 

για το οικονομικό έτος 2019, συμπεριλαμβάνοντας ωστόσο στην απαλλαγή από την υποχρέωση 

καταβολής τροφείων και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών. Η δε αίτηση για απαλλαγή 

τροφείων θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς. 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του κ. Προέδρου και: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  

 Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΚΥΑ 41087/29-11-2017 – Πρότυπος Κανονισμός 

Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ δημοσίευσης  

4249/Β΄/05-12-2017) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισήγηση του κ. Προέδρου και επανακαθορίζει την καταβολή των τροφείων για 

τους Παιδικούς Σταθμούς Φιλιατών και Σαγιάδας του νομικού προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για 

το οικονομικό έτος 2019 ως εξής: 

1. Τα τροφεία μέχρι επτά (7) παρουσίες τον μήνα, δεν καταβάλλονται. 

2. Από οκτώ (8) μέχρι  και έντεκα (11) παρουσίες το μήνα, καταβάλλονται δέκα (10) 

ευρώ για το πρώτο παιδί  και επτά (7) ευρώ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας 

3. Πάνω από έντεκα (11) παρουσίες  το μήνα καταβάλλονται είκοσι (20) ευρώ για το 

πρώτο παιδί και δεκαπέντε (15) ευρώ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας 

4. Για τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες που αδυνατούν να πληρώσουν (πολύτεκνοι – 

τρίτεκνοι – άποροι κ.λ.π.) τα τροφεία διαμορφώνονται ως εξής: 

 Τέκνα πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς  και 

αναπήρων με αναπηρία 67% και άνω, δεν καταβάλλουν τροφεία.  

 Τέκνα με γονείς και αδέλφια με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), απαλλάσσονται από 

τροφεία. 

 Τέκνα απόρων οικογενειών, που η απορία τους θα αποδεικνύεται από έγκυρα 

κρατικά έγγραφα (φορολογική δήλωση, πιστοποιητικά κρατικών υπηρεσιών), 

απαλλάσσονται από τροφεία. 

(Οι ως άνω ιδιότητες θα αποδεικνύονται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

βεβαίωση ΑΣΠΕ, γνωμάτευση οικείας υγειονομικής επιτροπής ή άλλο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής κατά περίπτωση) 

 Η αίτηση για απαλλαγή τροφείων θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση εγγραφής στους παιδικούς 

σταθμούς. 

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Φιλιατών. 

 

Γ. Η απόφαση αυτή ισχύει έως την τροποποίησή της. 

 

 

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  113/2018 

 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

        

 

       (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)                     (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)                         

 

                                             Ακριβές Απόσπασμα 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

                                         ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. 
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   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Μποροδήμου Ιωάννη  την 

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις: άρθρο 240 του Ν. 

3463/2006 , άρθρο 65  του  3852/2010, την υπ΄αριθμ. 113/2018 απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου του Ν. Π ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ , καθώς και τις το άρθρο 5 της ΚΥΑ 41087/29-11-2017 

(ΦΕΚ  4249/Β΄/05-12-2017), που αποτελεί τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών  

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Συμφωνεί με τον  επανακαθορισμό  τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς Φιλιατών 

και Σαγιάδας που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Φ. για το 

οικονομικό έτος 2019»,  όπως εμφανίζεται  στην ανωτέρω  υπ΄αριθμ. απόφαση 

113/2018 του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού προσώπου ΟΚΠΠΠΑΔΗΦ 

,σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου 5 της ΚΥΑ 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ  4249/Β΄/05-12-

2017), ο οποίος σας επισυνάπτεται ,αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και 

έχει ως ακολούθως:  

 

1. Τα τροφεία μέχρι επτά (7) παρουσίες τον μήνα, δεν καταβάλλονται. 

2. Από οκτώ (8) μέχρι  και έντεκα (11) παρουσίες το μήνα, καταβάλλονται δέκα (10) 

ευρώ για το πρώτο παιδί  και επτά (7) ευρώ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας 

3. Πάνω από έντεκα (11) παρουσίες  το μήνα καταβάλλονται είκοσι (20) ευρώ για το 

πρώτο παιδί και δεκαπέντε (15) ευρώ για το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας 

4. Για τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες που αδυνατούν να πληρώσουν (πολύτεκνοι – 

τρίτεκνοι – άποροι κ.λ.π.) τα τροφεία διαμορφώνονται ως εξής: 

 Τέκνα πολύτεκνων, τρίτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς  και 

αναπήρων με αναπηρία 67% και άνω, δεν καταβάλλουν τροφεία.  

 Τέκνα με γονείς και αδέλφια με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), απαλλάσσονται από 

τροφεία. 

 Τέκνα απόρων οικογενειών, που η απορία τους θα αποδεικνύεται από έγκυρα 

κρατικά έγγραφα (φορολογική δήλωση, πιστοποιητικά κρατικών υπηρεσιών), 

απαλλάσσονται από τροφεία. 

(Οι ως άνω ιδιότητες θα αποδεικνύονται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 

βεβαίωση ΑΣΠΕ, γνωμάτευση οικείας υγειονομικής επιτροπής ή άλλο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής κατά περίπτωση) 

 Η αίτηση για απαλλαγή τροφείων θα κατατίθεται μαζί με την αίτηση εγγραφής στους παιδικούς 

σταθμούς. 

 

2.  Η απόφαση αυτή ισχύει έως την τροποποίησή της. 
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3. Η ανωτέρω απόφαση, επειδή είναι κανονιστική  δημοσιεύεται υποχρεωτικά , σύμφωνα το 

άρθρο 79 παρ.4 του Ν. 3463/2006  και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το 

άρθρο 284 του Ν.  3463/2006.   

 

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.  

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη 

συνεδρίαση αυτή. 

     

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 32/2019. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 

            

    Γκίζας Ν. Χρήστος  

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

                                                     Γκίζας Ν. Χρήστος  
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