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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθ. Αποφ. 15/2021 

        ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ  

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ                                                               

  

     

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                Από το Πρακτικό της 2ης/2021 τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης του Διοικητικού  

Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΜΑΙΩΝ». 

 

      Θέμα: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό οικονομικής εισφοράς των οικογενειών των 

νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς για την σχολική χρονιά 2021-2022». 

Στην Κάτω Αχαΐα , σήμερα οκτώ  (08)  του μήνα Μαρτίου (3ος) του έτους δύο χιλιάδες 

είκοσι ένα  (2021) ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00 π.μ το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΟΤΑΔ συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  ύστερα από την αριθ. 

139/02.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Πετρόπουλου, σύμφωνα με τη 

διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π) (α’55) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ. 8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 

(τεύχος Β’), του άρθρου 67 του ν3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 74 του ν. 

4555/2018, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης με τηλεφωνική επικοινωνία ο Πρόεδρος Δ.Σ. ζήτησε 

τη σύμφωνη γνώμη των μελών για τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

Τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν τον Πρόεδρο ότι συμφωνούν ΟΜΟΦΩΝΑ για την 

διεξαγωγή της συνεδρίασης δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν τα τέσσερα (4) μέλη, δηλαδή οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

   1.Πετρόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δ.Σ. 

   2. Παλαιολόγος Κων/νος, Δ.Σ 

   3. Ορλώφ Κυριάκος Δ.Σ., αναπληρωτής της 

Παναγιωτοπούλου Πηνελόπης. 

   4. Μπαχράς Ξενοφών, Δ.Σ. 

    

1. Καραντζάς Άγγελος , 

αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

2. Σταθόπουλος Ανδρέας, Δ.Σ. 

3. Βερροπούλου-Γαλάνη Αγγελική, 

Δ.Σ. 

 

 

  

 

Ο κ. Μπαχράς Ξενοφών συμμετείχε στο Δ.Σ. με γραπτό μήνυμα που απέστειλε στην 

πρακτικογράφο Λίγκα Νικολίτσα, λόγω προβλήματος που αντιμετώπιζε με το internet. 

 

Ελληνική   
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πετρόπουλος Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της 

συνεδριάσεως και εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

«Για  την καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από τις  οικογένειες των 

φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για τη σχολική 

χρονιά 2021-2022 και  προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας και η ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με ρεαλιστικά για τις οικονομικές συγκυρίες 

κριτήρια και με την οικονομική τους δυνατότητα και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 

κρίση που έχει πλήξει την χώρα μας, προτείνω τα παρακάτω: 

 

Οικογενειακό εισόδημα Α΄ παιδί Β΄ παιδί 

Έως                        5.000 € 25,00€  15,00€ 

5.001 €        -          8.000 € 35,00 € 20,00 € 

8.001€       -          12.000 € 40,00 € 25,00 € 

12.001 €      -        16.000 € 45,00 € 30,00 € 

16.001 €      -        20.000 € 50,00 € 30,00 € 

20.001 €      -        25.000 € 65,00 € 35,00 € 

25.001 €      -        30.000 € 75,00 € 40,00 € 

30.001 €      -        35.000 € 80,00 € 45,00 € 

35.001 €      -        και άνω 90,00 € 50,00 € 

 

 Η μηνιαία συνεισφορά να καταβάλλεται με κατάθεση του ποσού στην  Τράπεζα 

Πειραιώς με την οποία  συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας και στη 

συνέχεια οι γονείς αφού προσκομίσουν το αποδεικτικό κατάθεσης , θα παίρνουν την 

απόδειξη είσπραξης την οποία θα προσκομίζουν στη Δ/ντρια του Παιδικού Σταθμού. 

 

 Επισημαίνω ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συνεισφορά  να 

καταβάλλεται  ολόκληρη . Μη καταβολή των εισφορών να συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου. 

Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου να μην επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει 

καταβληθεί. 

Προτείνω το Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από 

την καταβολή μηνιαίας οικονομικής συνεισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά. 

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς να μπορεί να αναπροσαρμοστεί με νέα 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
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 Πολύτεκνοι ή εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, 

παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο 

νόσημα, με εισόδημα μέχρι 30.000,00 € και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης 

του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής να 

απαλλάσσονται. 

  Από 30.000,00€ και πάνω να καταβάλλεται το ποσό των 15,00€ 

 

 Οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου, (μόνιμοι, αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι) 

ν’ απαλλάσσονται από την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής, μέχρι του ποσού 

των 30.000,00 €. 

 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπαχράς Ξ. με γραπτό μήνυμα ανέφερε τα εξής: «ψηφίζω το θέμα με την 

σημείωση ότι τα τροφεία για το έτος 2021-2022 είναι ίδια με τα περσινά». 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει τον καθορισμό οικονομικής εισφοράς των οικογενειών των νηπίων που θα 

φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς για την σχολική χρονιά 2021-2022 ως κάτωθι: 

 

Οικογενειακό εισόδημα Α΄ παιδί Β΄ παιδί 

Έως                        5.000 € 25,00€  15,00€ 

5.001 €        -          8.000 € 35,00 € 20,00 € 

8.001€       -          12.000 € 40,00 € 25,00 € 

12.001 €      -        16.000 € 45,00 € 30,00 € 

16.001 €      -        20.000 € 50,00 € 30,00 € 

20.001 €      -        25.000 € 65,00 € 35,00 € 

25.001 €      -        30.000 € 75,00 € 40,00 € 

30.001 €      -        35.000 € 80,00 € 45,00 € 

35.001 €      -        και άνω 90,00 € 50,00 € 

 

 Η μηνιαία συνεισφορά θα καταβάλλεται με κατάθεση του ποσού στην  Τράπεζα 

Πειραιώς με την οποία  συνεργάζεται το Νομικό πρόσωπο της υπηρεσίας μας και στη 
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συνέχεια οι γονείς αφού προσκομίσουν το αποδεικτικό κατάθεσης , θα παίρνουν την 

απόδειξη είσπραξης την οποία θα προσκομίζουν στη Δ/ντρια του Παιδικού Σταθμού. 

 

 Επισημαίνω ότι σε περιπτώσεις απουσίας ή ασθένειας η οικονομική συνεισφορά  θα 

καταβάλλεται  ολόκληρη . Μη καταβολή των εισφορών να συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου. 

Σε περίπτωση διαγραφής του νηπίου δεν θα επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει 

καταβληθεί. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την 

καταβολή μηνιαίας οικονομικής συνεισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά. 

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς θα μπορεί να αναπροσαρμοστεί με νέα 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 Πολύτεκνοι ή εφ’ όσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, 

παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο 

νόσημα, με εισόδημα μέχρι 30.000,00 € και με την προϋπόθεση οικείας βεβαίωσης 

του ασφαλιστικού φορέα τους ή της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής θα 

απαλλάσσονται. 

  Από 30.000,00€ και πάνω να καταβάλλεται το ποσό των 15,00€ 

 

 Οι υπάλληλοι του Νομικού Προσώπου, (μόνιμοι, αορίστου χρόνου και συμβασιούχοι) 

θ’ απαλλάσσονται από την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής, μέχρι του ποσού 

των 30.000,00 €. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  15/2021 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση. 

Γι’αυτό συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                          Τα Μέλη 

Πετρόπουλος Νικόλαος                                            Υπογραφές 

Υπογραφή 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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