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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚ ΤΥ Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2016 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
Αριθμ. Αποφ. 32/2016

Περίληψη: «Καθορισμός τροφείων στο Παιδικό Σταθμό
του Ο.Π.Α.Κ.Δ.Α»

Στην Αλόννησο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου , ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
ύστερα από την 461/15-9-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προς κάθε μέλος του
Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο -5- μελών βρέθηκαν να είναι
παρόντα -5-, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χρήστου Δημήτριος
(Πρόεδρος)
Κυριαζή Μαγδαληνή
(Αντ/δρος)
Αναγνώστου Παναγιώτης (μέλος)
Φλωρούς Ελευθέριος ,
(μέλος)
Αγάλλου Σμαραγδή
(μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ουδείς
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΝΠΔΔ Σμαραγδή Ντινιακού
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την συστατική πράξη του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1029/τ. Β’ /26-05-2011) και σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 235 του ΔΚΚ (ν. 3463/06), καθορίζονται οι πόροι του ΝΠΔΔ ως εξής:
Πόροι των ιδρυμάτων είναι :
α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας,
β) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
γ) εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών, που παρέχουν τα ιδρύματα,
δ) πρόσοδοι από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα.
Από τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού το Νομικό Πρόσωπο δύναται να εισπράττει εισφορές
από την καταβολή τροφείων των παιδιών- νηπίων που εγγράφονται στο Παιδικό Σταθμό και
δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Με την 7/2014 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ καθορίστηκαν τα τροφεία του Παιδικού Σταθμού ως
εξής:
1. Να καταβάλλονται τροφεία ογδόντα ευρώ (80,00 €) για κάθε παιδί
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2. Τα δεύτερα και τρίτα αδέρφια να καταβάλλουν τροφεία με 25% έκπτωση των τροφείων
που καταβάλλουν τα πρώτα
3. Τα τροφεία να καταβάλλονται κάθε μήνα.
Λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών προτείνω :
 Την μείωση κατά 50% των τροφείων, ήτοι σαράντα (40,00) ευρώ μηνιαίως , για κάθε
παιδί
 Τα δεύτερα και τρίτα αδέρφια να καταβάλλουν τροφεία με 50% έκπτωση των τροφείων
που καταβάλλουν τα πρώτα
Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου , λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς
οικονομικές συνθήκες και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα
Καθορίζει τροφεία για τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Αλοννήσου «Το Πάρκο της Χαράς» του
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»
ως εξής:
1. Καταβολή τροφείων σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε παιδί μηνιαίως
2. Τα δεύτερα και τρίτα αδέρφια θα καταβάλλουν τροφεία με 50% έκπτωση των τροφείων
που καταβάλλουν τα πρώτα
3. Τα τροφεία θα καταβάλλονται κάθε μήνα
4. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού
του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» οικονομικού έτους 2016.
Τα χρήματα των τροφείων δεν επιστρέφονται, εφόσον, από υπαιτιότητα των γονέων, το παιδί
σταματήσει να προσέρχεται στο Παιδικό Σταθμό.
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και εφεξής μέχρι ανακλήσεως η τροποποιήσεώς της
και κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Χρήστου Δημήτριος

Κυριαζή Μαγδαληνή
Αγάλλου Σμαραγδή
Αναγνώστου Παναγιώτης
Φλωρούς Ελευθέριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χρήστου Δημήτριος

