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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ          
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 
ΓΖΚΟ ΕΩΓΡΑΦΟΤ 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

AΠΟΦΑΖ       ΑΡΗΘΚ. 155 
(απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο  14η ΣΑΘΣΗΘΖ /9-5-2017). 

 

Θ Δ Κ Α: Σροποποίηζη ηεο ππ’ αξηζκ. 263/25-7-2012 απόθαζεο Γ.. περί 

αναπροζαρμογής ειζθοράς ηων ηροθείων ηων Βρεθικών-Παιδικών ηαθμών 

ηοσ Γήμοσ Εωγράθοσ. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε (14ε) ζην Γεκνηηθό 

Θαηάζηεκα ζηηο  9-5-2017  θαη  ώξα  14:30.   

MEΙΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΠΡΟΔΓΡΟ : ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ.   

ΣΑΘΣΗΘΑ : ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΠΟΤΡΛΑΡΑ-ΒΟΗΘΑ ΗΩΑΛΛΑ, ΑΕΑΡΗΑΓΟΤ 

ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ (ΙΗΙΖ), ΓΗΟΤΡΓΑ ΣΔΦΑΛΟ, ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ (ΡΔΛΑ), 

ΚΔΣΗΘΑΡΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ, ΘΑΡΑΒΗΓΑ ΑΛΓΡΔΑ, ΘΡΑΛΗΩΣΖ ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ 

(ΚΠΑΚΠΖ).  

ΑΛΑΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ : ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ ΒΑΗΙΖ, ΘΑΙΠΟΓΖΚΟΤ-ΘΑΣΩΠΟΓΖ 

ΒΑΗΙΗΘΖ, ΒΑΚΒΑΘΑ ΔΤΣΑΘΗΑ (ΔΦΖ), ΚΠΑΡΚΠΔΡΖ ΔΤΘΤΚΗΟ, ΟΤΦΙΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ. 

 

Σα κέιε ηεο Ο.Δ.  πξνζθιήζεθαλ λόκηκα κε ηε ππ’ αξηζ. 6646/5-5-2017  πξόζθιεζε 

ηνπ θ.Πξνέδξνπ.  

 

Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ν Πξόεδξνο θ. ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ θαη ηα κέιε ηεο 

Ο.Δ. θ.θ. ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΑΕΑΡΗΑΓΟΤ ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ (ΙΗΙΖ), ΓΗΟΤΡΓΑ 

ΣΔΦΑΛΟ, ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ (ΡΔΛΑ), ΚΔΣΗΘΑΡΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ, 

ΘΑΡΑΒΗΓΑ ΑΛΓΡΔΑ, ΘΡΑΛΗΩΣΖ ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ (ΚΠΑΚΠΖ). [ΤΛΟΙΟ ΟΘΣΩ (8) 

ΚΔΙΖ].      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Απνπζίαδε ε Γ.. θ. ΠΟΤΡΛΑΡΑ-ΒΟΗΘΑ ΗΩΑΛΛΑ.  

 

Δπνκέλσο ππάξρεη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 

ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη κε αξηζκό 2ο ππήξρε θαη ην ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξίιεςε ηεο επηθεθαιίδαο. 

ρεηηθή κε ην ζέκα ήηαλ θαη ε ππ’ αξηζκ. 6737/8-5-17 εηζήγεζε ηης Γ/νζης 

Βρεθικών-Παιδικών ηαθμών & ΘΓΑΠ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: 
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Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 263/25-7-2012 απόθαζεο 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί αλαπξνζαξκνγήο εηζθνξάο ησλ ηξνθείσλ ησλ Βξεθηθώλ-

Παηδηθώλ ηαζκώλ. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηξίηνπ θξηηεξίνπ ζε ό,ηη αθνξά 

ηηο απαιιαγέο από ηξνθεία ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ήηνη : ε δπλαηόηεηα 

απαιιαγήο από ηα ηξνθεία ηων νέων ανέργων θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό δεισζέλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θαη 

ηελ πξνζζήθε ζην θξηηήξην όζσλ βξίζθνληαη ζε επίζτεζη εργαζίας.      

Θαιείηαη ινηπόλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 

        Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, είδε ηηο ζρεηηθέο  
δηαηάμεηο ηεο Λνκνζεζίαο θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    Ομόθωνα 

Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηροποποίηζη ηεο ππ’ αξηζκ. 

263/25-7-2012 απόθαζεο Γ.. περί αναπροζαρμογής ειζθοράς ηων ηροθείων 

ηων Βρεθικών-Παιδικών ηαθμών ηοσ Γήμοσ Εωγράθοσ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ηρίηοσ κριηηρίοσ ζε ό,ηη αθνξά ηηο απαιιαγέο από ηξνθεία ησλ 

επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ήηοι :  

 ηε δπλαηόηεηα απαιιαγήο από ηα ηξνθεία ηων νέων ανέργων θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό 

δεισζέλ νηθνγελεηαθό εηζόδεκα θαη ηελ πξνζζήθε ζην θξηηήξην όζσλ 

βξίζθνληαη ζε επίζτεζη εργαζίας.      

Πξνο ηνλ ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ε απόθαζε απηή από ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ 

ΣΑ  MΔΙΖ 
ΚΑΡΣΑΘΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ (ΑΡΖ), ΑΕΑΡΗΑΓΟΤ 
ΔΤΑΓΓΔΙΗΑ (ΙΗΙΖ), ΓΗΟΤΡΓΑ ΣΔΦΑΛΟ, 
ΑΓΓΔΙΑΘΟΠΟΤΙΟΤ ΔΗΡΖΛΖ (ΡΔΛΑ), 
ΚΔΣΗΘΑΡΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ, ΘΑΡΑΒΗΓΑ 
ΑΛΓΡΔΑ, ΘΡΑΛΗΩΣΖ ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ 
(ΚΠΑΚΠΖ) 
 
 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΛΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΑΡΚΠΗΙΗΑ ΣΑΤΡΟ 
Αληηδήκαξρνο Θαζ/ηαο, Πξαζίλνπ & Κερ/θνύ Δμνπιηζκνύ 
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