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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

     ΝΟΜΟ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ 
     ΓΖΜΟ ΕΗΣΑ 
      Έδπα: Δλεούζα 
     Απ. Αποθ.: 71/2021 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
  Από ηο Ππακηικό Απ. 7/02-06-2021  
ζςνεδπίαζηρ (με ηηλεδιάζκετη) ηος 
Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Είηζαρ.  

ΠΔΡΗΛΖΨΖ 
   Καθοπιζμόρ διδάκηπυν για ηα ημήμαηα 
παπαδοζιακών σοπών ηηρ Κοινυθελούρ 
Δπισείπηζηρ Γήμος Είηζαρ, με έδπα ηην 
Δλεούζα. 
 

  
 ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 2 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ  ηνπ 

έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή   ζπλεδξίαζε, 
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο “e:Presence.gov.gr”, ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 7561/28-05-2021 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ 
ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη 
γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο 
ησλ Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο 
απηά ηξνπνπνηήζεθαλ ή ζπκπιεξώζεθαλ κεηαγελέζηεξα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο από 11 Μαξηίνπ 2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Π.Ν.Π.) (Α’ 
55), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76) θαη ηελ  ΚΤΑ Γ1α/Γ.Π.νηθ. 
31950/21.05.2021 (ΦΔΚ 2141/22.05.2021 ηεύρνο Β'), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθώλ 
απνθάζεσλ.     

  Ζ πξόζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ 
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Παζζαξώλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζώλ.  

  ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ 
πκβνύισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη 
είθνζη δύν (22), δειαδή:  

ΠΑΡΟΝΣΔ 

  1.  Ληάθνο Παλαγηώηεο 
  2.  Γξίβαο Πεξηθιήο 
  3.  θήθαο Νηθόιανο 
  4.  Γεσξγνύιε Γηαλλνύια 

    5.  Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 
  6.  ηαιίθαο Γεώξγηνο  
  7.  Μπαιάθα Αηθαηεξίλε  
  8.  Ράξξαο Φώηηνο 

    9.  Λαδάο Γεώξγηνο 
  10.  Λάκπξνπ Γεκήηξηνο  
  11. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα     

 
 

  12. Ράδνο Γεώξγηνο 
  13. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο 

14. Νάζηνο Οδπζζέαο  
15. Πάηθαο ππξίδσλ  

  16. ηέθνο Θεόδσξνο  
17. Λενληίνπ Κσλ/λνο  

  18. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο 
  19. Καηζνπιίδεο Παλαγηώηεο 

20. Μπαιηνύκαο Γεώξγηνο 
21. Εηάθθαο Γεώξγηνο 

  22. Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο 
 

ΑΠΟΝΣΔ 
1.Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο 
2..Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο 
3.Μπαιαηζόο Βαζίιεηνο 

4.Καινγήξνπ Ησάλλα 
5.Λσξίδαο Γεώξγηνο 

νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα. 
Ζ Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Καινγήξνπ Ησάλλα πξνζήιζε ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηα 

ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. 
  ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν: 

 Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-10-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-11-3-2020-%cf%80%cf%81%ce%ac%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
https://dimosnet.gr/blog/laws/454690/
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 Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
  Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ 
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ: 

1.-Μίζζσζε ηδησηηθνύ αθηλήηνπ από ην Γήκν Είηζαο, κε δεκνπξαζία, γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνζάιακνο ηνπ Πεξηθ/θνύ Αγξνηηθνύ Ηαηξείνπ Διενύζαο - Οξηζκόο 
επηηξνπήο εθηίκεζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ αθηλήησλ. 

 2.-πγθξόηεζε ηξηκεινύο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο θαιαζνθόξνπ 
νρήκαηνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Είηζαο. 
  Δπί ηος 17ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:     
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην 
ιόγν ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν –Πξόεδξν ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο θ. Βόηζηθα Αιθηβηάδε, 
ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ηελ ππ’ αξηζ. 31/2021 Απόθαζε ηνπ Γ.. 
ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο, πνπ ηνπο είρε δνζεί έγθαηξα πξνο ελεκέξσζε, ηελ θαηέζεζε 
πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζηα πξαθηηθά, πξόηεηλε λα εγθξηζεί θαη έρεη σο εμήο: 

    «                

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                                            ΑΠΟΠΑΜΑ 
ΝΟΜΟ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ                               Ππακηικό Απιθμ. 06/26-04-2021 ζςνεδπίαζηρ 
ΚΟΘΝΧΦΕΛΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ                     ηος Δ.. ηηρ Κοινωθελούρ Επισείπηζηρ 
ΔΗΜΟΤ ΖΘΣΑ                                                             ηος Δήμος Ζίηζαρ 
  
 
                                                                                       ΠΕΡΘΛΗΦΗ 
 ΘΕΜΑ: «Καθοπιζμόρ διδάκηπων για ηα ημήμαηα 
 παπαδοζιακών σοπών ηηρ Κοινωθελούρ Επισείπηζηρ 
 Δήμος Ζίηζαρ, με έδπα ηην Ελεούζα». 
Απιθ. Απόθ.: 31/2021 
 

 Σηελ Τ.Κ. Βνπλνπιαγηάο θαη ζηα γξαθεία ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, 
ζήκεξα ζηηο 26 Απξηιίνπ 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 14:30 κ.κ., ζπλήιζε 
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Είηζαο, 
ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε δηα πεξηθνξάο, ζύκθσλα κε ην  άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10,όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 77 Ν. 4555/2018 θαη ην άξζξν 3 ηνπ  Ν.4623/2019, θαηόπηλ ηεο 
ΚΥΑ  αξηζ.Γ1α/Γ.Π.νηθ. 22865/12-04-2021 (ΦΔΚ 1462/13-04-2021) Τξνπνπνίεζε ηεο ππό 
ζηνηρεία Γ1α/Γ.Π.νηθ. 22439/10.2.2021 θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο «Έθηαθηα κέηξα 
πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 
COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηε Γεπηέξα, 12 Απξηιίνπ 2021 θαη 
ώξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 19 Απξηιίνπ 2021 θαη ώξα 6:00» (Β’ 1441), ηεο εγθπθιίνπ 
ΥΠ.ΔΣ. ΓΙΓΑΓ/Φ.69/155/νηθ.6602/13.04.2021 (39ε εγθύθιηνο) πνπ αθνξά “Μέηξα θαη 
ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ θαη ησλ 
εγθπθιίσλ ηνπ  ΥΠ.ΔΣ. εγθ.426/77233/13.11.2020, εγθ.427/77440/13.11.2020, ύζηεξα από ηελ 
ππ’ αξηζκ. πξση. 406/21-04-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ., ε νπνία  
δεκνζηεύηεθε θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο 
Γήκνπ Είηζαο θαη επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέινο ηνπ Γ.Σ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, γηα ελεκέξσζε, ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθώλ απνθάζεσλ 
πάλσ ζηα εμήο ζέκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν έληεθα (11) 
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα δέθα (10) κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα : 
               ΠΑΡΟΝΣΕ                                                    ΑΠΟΝΣΕ 
  1.  Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο – Πξόεδξνο Γ.Σ.  1.  Νάζηνο Οδπζζέαο  
  2.  Μπνύηζηθνο Νηθόιανο – Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.     

https://dimosnet.gr/blog/laws/424514/
https://dimosnet.gr/blog/laws/407792/
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  3.  Λαδάο Γεώξγηνο   
  4.  Παππά Αζελά 
  5.  Αιεμίνπ Σηαπξνύια 
  6.  Φάθαο Βαζίιεηνο 
  7.  Ξήηα–Γνξγόιε Γηαλλνύια 
  8.  Πάθνπ Διέλε  
.  9.  Αγγέιε Μαξίλα 
 10.  Τάζζεο Νηθόιανο 
   

 Από ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ν Πξόεδξνο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο δηαπίζησζε όηη 
ππάξρεη εθ ηνπ λόκνπ απαηηνύκελε ζπκκεηνρή ησλ 2/3 ησλ κειώλ γηα ηελ ιήςε απόθαζεο δηα 
πεξηθνξάο (άξζξν 6+7,παξ. 5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 184 ηνπ λ. 4635/2019 (Α΄167). 

 Τα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ππάιιεινο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ 
δήκνπ Είηζαο θνο Φξήζηνπ Αλδξέαο. 

 Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ν  Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο Δπηρείξεζεο πήξε ην ιόγν 
θαη είπε ζρεηηθά κε ην 6ο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πεξίιεςε. 

 Κςπίερ θαη Κύξηνη ζύκβνπινη 

 "Σύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο παξαδνζηαθώλ 
ρνξώλ, ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην ύςνο ησλ δηδάθηξσλ θαη ηελ θαηαβνιή απηώλ ζε 
πεξίπησζε πνπ μεθηλήζνπλ νη εγγξαθέο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. 

 Γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022 πξνηείλσ όπσο ηα δίδαθηξα λα είλαη ηα αθόινπζα: 

 Ωο Δγγξαθή: 5,00 € γηα θάζε κέινο 

 Μεληαία ζπλδξνκή: 9,00 € γηα θάζε κέινο κε ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

 α. Γηα ηα παηδηά – κέιε κηαο νηθνγελείαο: Θα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή κόλν ην 1ν θαη ην 2ν 
παηδί 9,00 € θαη 4,5 € αληίζηνηρα, ελώ ηα άιια παηδηά δελ ζα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. 

 β. Γηα ηα αλδξόγπλα: Θα θαηαβάιιεηαη ζπλδξνκή ζύλνιν 13,5 € θαη γηα ηνπο δύν (9,00 € 
ν έλαο θαη 4,5 € ν άιινο). 

 γ. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ δύν (2) γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα 
επηβαξύλνληαη κόλνλ νη γνλείο κε κεληαία ζπλδξνκή 9,00 € έθαζηνο, ελώ ηα  παηδηά δελ ζα 
θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. 

 δ. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελόο γνλέα θαη ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα 
επηβαξύλεηαη ν γνλέαο κε κεληαία ζπλδξνκή 9,00 € θαη ην έλα (1) παηδί ζα επηβαξύλεηαη κε 
κεησκέλε ζπλδξνκή (4,5 €), ελώ ηα άιια παηδηά δελ ζα θαηαβάινπλ ζπλδξνκή. 

 

 Σην ζεκείν απηό ν πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 Τν ζπκβνύιην κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ   ΟΜΟΦΧΝΑ 

 Γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022 ηα δίδαθηξα ηνπ ηκήκαηνο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ λα είλαη ηα 
αθόινπζα: 

 Ωο Δγγξαθή: 5,00 € γηα θάζε κέινο 

 Μεληαία ζπλδξνκή: 9,00 € γηα θάζε κέινο κε ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

 α. Γηα ηα παηδηά – κέιε κηαο νηθνγελείαο: Θα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή κόλν ην 1ν θαη ην 2ν 
παηδί 9,00 € θαη 4,5 € αληίζηνηρα, ελώ ηα άιια παηδηά δελ ζα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. 

 β. Γηα ηα αλδξόγπλα: Θα θαηαβάιιεηαη ζπλδξνκή ζύλνιν 13,5 € θαη γηα ηνπο δύν (9,00 € 
ν έλαο θαη 4,5 € ν άιινο). 

 γ. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ δύν (2) γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα 
επηβαξύλνληαη κόλνλ νη γνλείο κε κεληαία ζπλδξνκή 9,00 € έθαζηνο, ελώ ηα  παηδηά δελ ζα 
θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. 
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 δ. Σε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελόο γνλέα θαη ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα 
επηβαξύλεηαη ν γνλέαο κε κεληαία ζπλδξνκή 9,00 € θαη ην έλα (1) παηδί ζα επηβαξύλεηαη κε 
κεησκέλε ζπλδξνκή (4,5 €), ελώ ηα άιια παηδηά δελ ζα θαηαβάινπλ ζπλδξνκή. 

                         Η ανωηέπω απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 31/2021 

Αθνύ ζπληάρηεθε απηό ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ    Τα Μέιε 

 
                    Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο 

». 
  ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ 
έιαβε ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 31/2021 Απόθαζε ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία: «ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΕΗΣΑ», κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη γηα ηελ πεξίνδν 2021-2022 ηα 
δίδαθηξα ηνπ ηκήκαηνο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ λα είλαη ηα αθόινπζα: 

        Ωο εγγξαθή: 5,00 € γηα θάζε κέινο. 

 Μεληαία ζπλδξνκή: 9,00 € γηα θάζε κέινο κε ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

 α. Γηα ηα παηδηά – κέιε κηαο νηθνγελείαο: Θα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή κόλν ην 1ν θαη ην 
2ν παηδί 9,00 € θαη 4,5 € αληίζηνηρα, ελώ ηα άιια παηδηά δελ ζα θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. 

 β. Γηα ηα αλδξόγπλα: Θα θαηαβάιιεηαη ζπλδξνκή ζύλνιν 13,5 € θαη γηα ηνπο δύν (9,00 
€ ν έλαο θαη 4,5 € ν άιινο). 

 γ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ δύν (2) γνλέσλ θαη ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα 
επηβαξύλνληαη κόλνλ νη γνλείο κε κεληαία ζπλδξνκή 9,00 € έθαζηνο, ελώ ηα  παηδηά δελ ζα 
θαηαβάιινπλ ζπλδξνκή. 

 δ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ελόο γνλέα θαη ησλ παηδηώλ ηεο νηθνγέλεηαο ζα 
επηβαξύλεηαη ν γνλέαο κε κεληαία ζπλδξνκή 9,00 € θαη ην έλα (1) παηδί ζα επηβαξύλεηαη κε 
κεησκέλε ζπλδξνκή (4,5 €), ελώ ηα άιια παηδηά δελ ζα θαηαβάινπλ ζπλδξνκή. 
   H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό  71/2021. 

         ςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι υρ ακολούθυρ: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 

ΛΗΑΚΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Γ.. 

 
   ΒΟΣΗΚΑ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 
   ΣΑ ΜΔΛΖ ΣΟΤ Γ.. 

  Σ.Τ. 

                                                               
 Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ.  
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ. 

ΑΔΑ: Ψ9ΜΕΩΡΓ-ΝΑΠ
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