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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 32
Πρακτικό της με αριθμό 6ης/30.03.2022, τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 30η του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους
2022.
Στην Καισαριανή σήμερα, 30/03/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 μ.μ ,το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
Δημοτικού Συμβουλίου, δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος, μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή
νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης(εγκύκλιος 57
στις 23-08-2021) , ύστερα από την με αριθμό πρωτ.5213/24.03/2022
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του
άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 .
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι έξι (26) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Βούρλου Μαρία
2. Φασκιώτης Γεώργιος
3. Τσιροζίδης Ιωάννης
4. Καλαλής Εμμανουήλ
5. Μαζαράκης Ευγένιος
6. Γαβρίλη Αγγελική
7. Κιτσέλης Εμμανουήλ
8. Σταμέλος Ηλίας
9. Γεωργοπούλου Κανέλλα
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος
11. Κατσαρέλης Νικόδημος
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα
13. Αραχωβίτη Μαρία
14. Πλυτάς Ευάγγελος
15. Κατημερτζής Γεώργιος
16. Γραφίδου Γεσθημανή

1. Καγιαμπάκη Ειρήνη
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17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος
18. Καρατζάς Ανδρέας
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος
20. Παρασκευά Δέσποινα
21. Παραγυιού Άννα
22. Κουφού Σταυρούλα
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης
25. Χατζησάββας Μηνάς
26.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν
δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για καθορισμό μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής για
βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καισαριανής για την σχολική περίοδο
2022-2023.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση με αριθμ.
πρωτ:4923/22-03-2022 της αναπληρώτριας προϊσταμένης Παιδαγωγικού
τμήματος Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής κ. Μπελεγρίνη Ευαγγελίας η
οποία έχει ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι προκύπτει η ανάγκη για το καθορισμό των ποσών
που καλούνται να καταβάλλουν ως μηνιαία οικονομική συμμετοχή οι αιτούντες
γονείς για τα παιδιά τους.

Προτείνονται για την περίοδο 2022 -2023 για τον καθορισμό του ύψους της
οικονομικής συμμετοχής ανά κατηγορία, σύμφωνα με τον αριθμό των
παιδιών κάθε οικογένειας που μετέχουν στα προγράμματα βρεφονηπιακών
σταθμών του Δήμου Καισαριανής και σε συνάρτηση με το συνολικό
οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)
1.

Μέχρι 25.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ..... καμία συμμετοχή* ή 55 ευρώ **

* Για την οικονομική απαλλαγή μέχρι 25.000 ευρώ, πρέπει να έχει
υποβληθεί αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ εφόσον υπάρχει δικαίωμα
υποβολής. Στην περίπτωση απόρριψης από το ΕΣΠΑ, οι γονείς δικαιούνται
να κάνουν ένσταση επί των τροφείων, προς το ΔΣ του Δήμου με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά:- αίτηση - απορριπτικό αποτέλεσμα ΕΣΠΑ –
εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2021 – κλπ

** Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ -ενώ
υπάρχει δικαίωμα- θα καταβάλλονται τα κατώτερα τροφεία 55 ευρώ.

2.

από 25.001 έως και 30.000 ευρώ

55 ευρώ

3.

από 30.001 έως και 40.000 ευρώ

65 ευρώ

4.

από 40.001 έως και 50.000 ευρώ

100 ευρώ

5.

από 50.001 έως και 65.000 ευρώ

150 ευρώ

6.

από 65.000 ευρώ και πάνω

200 ευρώ

Όταν φοιτούν δύο (2) αδελφάκια, για το δεύτερο παιδί καταβάλλεται η μισή
(1/2) συμμετοχή του πρώτου.
Ειδικές κατηγορίες:






Απαλλαγή από την συμμετοχή στα τροφεία των πολυτέκνων και των
αναπήρων γονέων άνω του 67%.
Για τις τρίτεκνες οικογένειες καταβάλλεται το μισό (1/2) που
προβλέπεται από την κατηγορία εισοδήματος και μόνο για το ένα (1)
παιδί ανεξάρτητα πόσα φοιτούν.
Για τα τέκνα μονογονεικών οικογενειών καταβάλλεται το μισό (1/2)
της κατηγορίας εισοδήματος.
Απαλλάσσονται από την συμμετοχή στα τροφεία οι εργαζόμενοι στον
Δήμο Καισαριανής.
Απαλλάσσονται επίσης οι οικογένειες, για κοινωνικούς και
οικονομικούς λόγους, κατόπιν εκθέσεως της Κοινωνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Καισαριανής.
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Οικογένειες που χάνουν το εισόδημά τους κατά την διάρκεια του έτους
φοίτησης του νηπίου, κατόπιν αιτήματός τους στο Δ.Σ του Δήμου που
θα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία (ταμείο ανεργίας, οικονομική
κατάσταση κλπ), μπορεί να τυγχάνουν μείωσης ή και απαλλαγής
ανάλογα με την περίπτωση.
Στο Δήμο Καισαριανής καταβάλλεται το ανώτερο ποσό που χορηγείται
στους γονείς, που τα παιδιά τους είναι εγγεγραμμένα στον Τομέα
Προσχολικής Αγωγής του Δήμου, από Τράπεζες, εταιρείες, ΔΕΚΟ,
κλπ.
Δεν εκδίδεται Απόδειξη Είσπραξης προς εταιρείες, τράπεζες και λοιπά
Νομικά Πρόσωπα με ποσό χαμηλότερο του ανώτερου ποσού που
προβλέπεται από τις κατηγορίες καταβολής τροφείων στο Δήμο .

Στον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη:
Το συνολικό ετήσιο εισόδημα όπως αναγράφεται στην πράξη
διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) και το σύνολο
των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων.
Δεν λαμβάνεται υπόψη: 1. το επίδομα πολύτεκνης μητέρας, 2. το
επίδομα μητρότητας, 3. η αποζημίωση απόλυσης και 4. το εξωιδρυματικό
επίδομα (τυφλών).
Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν, θα πρέπει ο
γονέας να προσκομίσει τις επίσημες βεβαιώσεις των αρμόδιων φορέων.
Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη το επίδομα ανεργίας για το οποίο δεν
απαιτείται αντίστοιχη βεβαίωση καθώς εγγράφεται σε ξεχωριστό πεδίο στο
εκκαθαριστικό σημείωμα.
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 δεκαπενθήμερο κάθε μήνα. Εάν για
οποιοδήποτε λόγο το παιδί δεν έχει καθημερινή παρουσία στο σχολείο η
οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται κανονικά. Δε θα γίνονται δεκτά αιτήματα
γονέων για διακοπή φοίτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Οι γονείς που επιθυμούν να διαγράψουν τα παιδιά τους πρέπει να
υποβάλουν αίτηση διαγραφής στα γραφεία Προσχολικής Αγωγής, 1,5 όρ.
Δημαρχείο
Καισαριανής,
τηλ.2132010730
–
2107229662
mαil:
paidikoi@kessariani.gr με την προυπόθεση ότι δεν υπάρχει οικονομική
εκκρεμότητα.
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από την συνεδρίαση
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»

έχει αποχωρήσει η παράταξη «ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο ,έλαβε υπόψη την εισήγηση της αναπληρώτριας
προϊσταμένης Παιδαγωγικού τμήματος Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής,
την σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση των μελών του η οποία
καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ,
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Μιλτσακάκη Μιχάλη ο οποίος
ψηφίζει ΚΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής για βρεφονηπιακούς
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Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς
Συμβούλους:
2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ
6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη
Αγγελική 8) Κιτσέλης Εμμανουήλ 9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου
Κανέλλα , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς
Ευάγγελος 16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή 18)
Ζαρκαδούλας Νικόλαος
19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης
Κωνσταντίνος 21) Παρασκευά Δέσποινα 22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων
25)Μιλτσακάκης Μιχάλης 26)
Χατζησάββας Μηνάς

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/03/2022
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

