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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΑΥTΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αριθ.Απόφασης 118/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 
Πρακτικού από τη ΤΑΚΤΙΚΗ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) Συνεδρίαση με Αριθμό 18/10-11-
2021. 
 
Στο  Καρπενήσι σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021  και ώρα 18:00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  
συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14402/5-11-2021 έγγραφη 
πρόσκληση της προέδρου κ. Γεωργίας Γκαρίλα κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του 
ν. 4555/2018, η οποία πρόσκληση επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 74 του ν. 4555/2018.     
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της 
δηµόσιας υγείας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4682/ 03.04.2020 
(ΦΕΚ 76/Α/03.04.2020) που κυρώνει την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-03-2020, παράγραφος 1 του άρθρου 10), περί «Κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», µε τις υπ' αρ. 18318/13-03-2020, 
429/13.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 250/Α/13.03.2020), 40/20930/31-
03-2020, 163/33282/29-5-2020, 426/77233/13-11-2020 και 643/69472/24-9-2021 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Νικόλαου Σουλιώτη  διαπιστώθηκε από την πρόεδρο 
κ.Γεωργία Γκαρίλα, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών 
παραβρέθηκαν παρόντα  24  μέλη,   ονομαστικά οι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Γκαρίλα  Γεωργία (Πρόεδρος)  
2. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος 
3. Χαλκιάς Παντελής 
4. Κοκόση-Χαβέλου  Νικολέτα-Κωνσταντίνα 
5. Κουτρομάνος Ταξιάρχης 
6. Ζαλοκώστα Σοφία 
7. Κεραμάρης Δημήτριος 
8. Κονιαβίτη Ευδοξία 
9. Φακίτσας  Βασίλειος 
10. Σβερώνης Ιωάννης 
11. Πέτρου Ιωάννης  
12. Τσιτούρη-Κατσιάρη Παρασκευή 
13. Τσιουγκρή-Γυφτομήτρου Κωνσταντία 
14. Βονόρτας Δημήτριος 
15. Λερογιάννης  Δημήτριος 
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16. Κακαβάς Χρήστος 
17. Μαντζιούτας Ιωάννης 
18. Ιβρος Ιωάννης 
19. Παπαδόπουλος Λεωνίδας 
20. Μπουλάκος Σπυρίδων 
21. Γραβάνης Νικόλαος 
22. Καρβέλης Γεώργιος 
23. Σώκος Γεώργιος 
24. Γκορόγιας Δημήτριος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπακόλας Ιωάννης  
2. Γιαννιώτης Δημήτριος 
3. Κοκόσης Φώτιος 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Καρπενησίου. 
Συμμετείχαν ο κ.Αρμάγος Χρήστος (Κοινότητας Καρπενησίου),  ο κ.Μανίκας  
Αντώνιος (Κοινότητας Κρικέλου), ο κ.Φλέγγας Δημήτριος (Κοινότητας Μικρού 
Χωριού) και η κα.Κοκκίνου Αικατερίνη (Κοινότητας Ανιάδας). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαδόπουλος Λεωνίδας αποχώρησε 
πριν από τη συζήτηση του 15ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Η πρόεδρος της 
Κοινότητας Ανιάδας κα. Κοκκίνου Αικατερίνη αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των 
θεμάτων ημερήσιας διάταξης και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Καρπενησίου και 
Μικρού Χωριού κ.κ. Αρμάγος Χρήστος και Φλέγγας Δημήτριος αποχώρησαν πριν 
από τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο κ.Δήμητρα 
Τσιούνη. 
 
Αριθμός απόφασης 118 / 2021  
ΘΕΜΑ 13ο  Εισήγηση Οικονομικής επιτροπής τροφείων Παιδικών Σταθμών 
έτους 2022: 
 

Ο αντιδήμαρχος κ.Κεραμάρης Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Δ.Σ.  
την αριθμ. 437/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται 
στο Δ.Σ. τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών έτους 2022, ως εξής: 
 
Την επιβολή μηνιαίας εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου καθώς και των παιδιών που φιλοξενούνται σε άλλο 

Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο 

Καρπενησίου για το έτος 2022, ως εξής: 

 Για εισόδημα από  0  €  έως  10.000  € συμμετοχή 10 €    

 Για εισόδημα από 10.001 €  έως 20.000  € συμμετοχή 20 €  

 Για εισόδημα από 20.001 €   έως 30.000  €  συμμετοχή 30 €   

 Για εισόδημα από 30.001 €   και άνω συμμετοχή 45 €  
  Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται η προσκόμιση 

δημοτικής ενημερότητας των γονέων κατά την εγγραφή. 
 

 Η συμμετοχή για το 2ο ή 3ο παιδί είναι το 50% του αναλογούντος ποσού. 
 Πολύτεκνοι και οικογένειες με γονέα ή παιδί με αναπηρία 67% και άνω 

απαλλάσσονται έως του ποσού των 30.000,00. Για μεγαλύτερο εισόδημα η 
συμμετοχή είναι 20 €. 
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 Μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλουν το 50% της κατηγορίας τους. 
 Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα εάν τα βρέφη-νήπια  σιτίζονται. 
 Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς  της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για 

τα βρέφη-νήπια  που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από 
προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο Καρπενησίου . 

 Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς  της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για 
τα βρέφη-νήπια των γονέων που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για τα βρέφη νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων οι οποίοι δεν υποχρεούνται 
στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος το 
ποσό των 20 € μηνιαίως.  

 Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που διακόπτεται η λειτουργία των 
παιδικών σταθμών, καθώς και οποιονδήποτε μήνα που το παιδί δεν θα 
φιλοξενηθεί πέρα των 5 ημερών. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ.Γκορόγιας Δημήτριος πρότεινε μηδενική επιβάρυνση 
στους δικαιούχους. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την ΚΥΑ16065/02 (ΦΕΚ Β497/22-4-02) άρθρο 9 Πρότυπο Κανονισμό 
Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  

 την αριθμ. Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 55040/2021(ΦΕΚ 3291/Β/26-7-
2021, Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, 
οικονομικού έτους 2022– μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 
απόφασης (Β΄ 253),  

 την αριθμ. 437/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά από 
διαλογική συζήτηση 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(επί των 24 καταμετρούμενων ψήφων: «υπέρ» 23, «κατά» 1) 

 
Την επιβολή μηνιαίας εισφοράς στις οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους 

παιδικούς σταθμούς του Δήμου καθώς και των παιδιών που φιλοξενούνται σε άλλο 

Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο 

Καρπενησίου για το έτος 2022, ως εξής: 

 Για εισόδημα από  0  €  έως  10.000  € συμμετοχή 10 €    

 Για εισόδημα από 10.001 €  έως 20.000  € συμμετοχή 20 €  

 Για εισόδημα από 20.001 €   έως 30.000  €  συμμετοχή 30 €   

 Για εισόδημα από 30.001 €   και άνω συμμετοχή 45 €. 
 

  Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαραίτητη κρίνεται η προσκόμιση 
δημοτικής ενημερότητας των γονέων κατά την εγγραφή. 

 Η συμμετοχή για το 2ο ή 3ο παιδί είναι το 50% του αναλογούντος ποσού. 
 Πολύτεκνοι και οικογένειες με γονέα ή παιδί με αναπηρία 67% και άνω 

απαλλάσσονται έως του ποσού των 30.000,00. Για μεγαλύτερο εισόδημα η 
συμμετοχή είναι 20 €. 

 Μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλουν το 50% της κατηγορίας τους. 
 Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα εάν τα βρέφη-νήπια  σιτίζονται. 
 Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς  της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για 

τα βρέφη-νήπια  που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από 
προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο Καρπενησίου . 
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 Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς  της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για 
τα βρέφη-νήπια των γονέων που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για τα βρέφη νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων οι οποίοι δεν υποχρεούνται 
στην υποβολή φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος το 
ποσό των 20 € μηνιαίως.  

 Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που διακόπτεται η λειτουργία των 
παιδικών σταθμών, καθώς και οποιονδήποτε μήνα που το παιδί δεν θα 
φιλοξενηθεί πέρα των 5 ημερών. 

 
 
  

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται 
 
Ο Πρόεδρος            Ο Δήμαρχος   Τα Μέλη 
  (Τ.Σ.Υ)               (Τ.Υ.)                  (Τ.Υ.)     
 
     Ακριβές Απόσπασμα 
         Η Πρόεδρος 
 
 
        Γεωργία Γκαρίλα 
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