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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 12/19-5-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας –
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης»
Αριθ. Απόφασης : 72/2017

ΘΕΜΑ : «Αναπροσαρμογή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς
(τροφεία) των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Θέρμης,
κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού
Συμβουλίου Θέρμης»

Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου,
πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 19-5-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ, συνεδρίασε
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» μετά από την με
αριθ. 2036/15-5-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα
σύμβουλο και στην Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N.
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν
παρόντα 13, δηλαδή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος
ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική Προϊσταμένη Διοικητικών
Υπηρεσιών Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου, η Αυγούστη Ελένη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και η Τσολακίδου Ελένη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα (1) και μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε στα
μέλη ΔΣ ότι ο ορισμός του ύψους της οικονομικής εισφοράς (τροφείων) των γονέων των
φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνεται με απόφαση
του Δ.Σ του ΝΠΔΔ, μετά από σύμφωνη γνώμη που Δημοτικού Συμβουλίου
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.
● Το άρθρο 9 της ΚΥΑ 16065/02 (ΦΕΚ 497/Β/22-4-02), σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι :
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του
οικείου ΟΤΑ και η οποία θα είναι σύμφωνη με τον κοινωνικό χαρακτήρα των παρεχόμενων
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●
●
●

υπηρεσιών, μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία)
στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους
δυνατότητα. Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής εισφοράς, αυτή πρέπει να
γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των
αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τις
περιπτώσεις των οικογενειών που μπορούν να απαλλαγούν από την καταβολή της
οικονομικής εισφοράς ή που θα καταβάλλουν αυτή μειωμένη»
Την με αριθ. 8/2011 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ, με την οποία καθορίσθηκε το ύψος των
τροφείων του συγχωνευομένου ΝΠ με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής ΠρόνοιαςΦροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης».
Την με αριθ. 69/2017 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ με θέμα «Πρόταση - Εισήγηση προς το
Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης για την παροχή σύμφωνης γνώμης που αφορά στην
αναπροσαρμογή τροφείων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Θέρμης»
Την με αριθ. 190/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης με θέμα «Παροχή
σύμφωνης γνώμης για την αναπροσαρμογή τροφείων των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Θέρμης», με την οποία προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠ με την
επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου
Θέρμης, την αναπροσαρμογή της καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία)
των ωφελουμένων εκτός συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ως εξής :

Α. Για τους δημότες και τους κατοίκους Θέρμης











Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από μηδέν έως 6000 Δωρεάν
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 6.001 € έως 10.000 € σε 50 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 € σε 80 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 € σε 110 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 € σε 130 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 € σε 150 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 € σε 170 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 € σε 200 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 € σε 220 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα πάνω από 50.001 € σε 250 €

Όσοι δημότες/κάτοικοι αιτηθούν αποδεδειγμένα τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και
έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 € να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των
βρεφών/νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς με την προϋπόθεση απόρριψης της αίτησής
τους για χρηματοδότηση.
Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού
έτους.
Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς, έχουν έκπτωση 20%.
Περιπτώσεις μειωμένης καταβολής και απαλλαγής της μηνιαίας εισφοράς (τροφείων)
 Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30%.
 Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων.
Με εισόδημα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30%. Για κάθε παιδί πλέον των
τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται κατά 10%.
 Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με
ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την
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προϋπόθεση να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να
ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000,00€.
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής
των τροφείων.
 Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται
συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 Αν οι οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η
κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση.
Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούμενοι ή να
μη δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν
απορριφθεί.
Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού
έτους.
Σε περίπτωση μη εξόφλησης οφειλών του προηγούμενου έτους, δε γίνεται εγγραφή.
Β. Για ΜΗ δημότες και κατοίκους Θέρμης
Γονείς οι οποίοι δεν είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ανεξαρτήτου ειδικής
κατηγορίας, η κλίμακα μηνιαίων τροφείων, είναι ενιαία, ύψους 250 ευρώ και σε περίπτωση που
φιλοξενούνται δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας έχουν έκπτωση 20%.
Περιπτώσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις, θα εξετάζονται
μεμονωμένα από το Διοικητικό Συμβουλίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Γ. Τρόπος επιλογής αιτήσεων
Κατ’ επιλογήν προηγούνται :
1. Οι αιτήσεις των οικογενειών που είναι Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ή
εργαζόμενοι στο Δήμο Θέρμης
α. Των εργαζόμενων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν και το προηγούμενο έτος
β. Των εργαζόμενων μητέρων με νέα αίτηση
γ. Των άνεργων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν το προηγούμενο έτος
δ. Των άνεργων μητέρων με νέα αίτηση
2. Οι αιτήσεις ετεροδημοτών και κατοίκων άλλων δήμων
Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξυπηρετηθούν μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.
Ε. Τρόπος καταβολής τροφείων
 Το μηνιαίο ποσό της οικονομικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο
του επόμενου μήνα φιλοξενίας του παιδιού, στην Τράπεζα που τηρεί λογαριασμό το
Νομικό Πρόσωπο.
 Η εξόφληση όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος θα
εξοφληθεί μαζί με τον μήνα Ιούνιο.
 Η εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς γίνεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το
προηγούμενο έτος.
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 Πέραν των δύο μηνών οφειλές είναι αιτία διαγραφής.
 Με τη λήξη του σχολικού οικονομικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το
ταμείο του Δήμου.
Το μέλος Χρυσοστομίδου Όλγα παίρνοντας τον λόγο, είπε πως η κατανομή με βάση το
εισόδημα είναι θετική γιατί επιτυγχάνεται αναδιανομή. Πρότεινε να προστεθεί επίσης ότι, όσοι
δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχουν οικογενειακό
εισόδημα έως 10.000 € να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των βρεφών/νηπίων τους στους
Παιδικούς Σταθμούς. Επίσης πρότεινε για την επόμενη σχολική χρονιά και σε ανάλογη
απόφαση ΔΣ, να εξετασθεί και να ισχύσει ομοιόμορφη επιβάρυνση στις κλίμακες, με ίδιο
ποσοστό επιβάρυνσης 5%0 - 6%0 ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ελάφρυνση στα κατώτερα
οικογενειακά εισοδήματα και μεγαλύτερη στα ανώτερα.
Το μέλος Μπότσαρης Δημήτριος, συμφωνεί με την προσθήκη της πρότασης του Δημάρχου
στην με αριθ. 190/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρεί ότι πρέπει να
εξαντληθεί κάθε δυνατότητα μείωσης των τροφείων, ώστε το ΝΠΔΔ και ο Δήμος Θέρμης να
σταθούν δίπλα στην κοινωνία που δοκιμάζεται.
Το μέλος Τσαρούχα Ειρήνη, διαφωνεί με την πρόταση της Χρυσοστομίδου Όλγας, διότι
θεωρεί ότι τα ανώτερα οικογενειακά εισοδήματα, επιβαρύνονται ήδη με μεγαλύτερη φορολογία
Το μέλος Σκίζα Δήμητρα, παίρνοντας τον λόγο, είπε πως πιστεύει ότι οι γονείς με
οικογενειακό εισόδημα, από 25.000 € έως 30.000 € θίγονται περισσότερο.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά :
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 9 της ΚΥΑ 16065/02 (ΦΕΚ 497/Β/22-4-02), την
εισήγηση του Προέδρου του και όλα τα σχετικά :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ με πλειοψηφία
1.

Εγκρίνει την πρόταση για την αναπροσαρμογή της καταβολής της μηνιαίας οικονομικής
εισφοράς (τροφεία)
των ωφελουμένων γονέων εκτός συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς, ως εξής

Α. Για τους δημότες και τους κατοίκους Θέρμης











Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από μηδέν έως 6000 Δωρεάν
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 6.001 € έως 10.000 € σε 50 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 10.001 € έως 15.000 € σε 80 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 15.001 € έως 20.000 € σε 110 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 20.001 € έως 25.000 € σε 130 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 25.001 € έως 30.000 € σε 150 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 30.001 € έως 35.000 € σε 170 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 35.001 € έως 40.000 € σε 200 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα από 40.001 € έως 50.000 € σε 220 €
Για γονείς με οικογενειακό εισόδημα πάνω από 50.001 € σε 250 €

Όσοι δημότες/κάτοικοι αιτηθούν αποδεδειγμένα τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ και
έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 € να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των
βρεφών/νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς με την προϋπόθεση απόρριψης της αίτησής
τους για χρηματοδότηση.
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Όσοι δημότες/κάτοικοι δεν έχουν αποδεδειγμένα δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα
ΕΣΠΑ και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 € να γίνει δεκτή δωρεάν η φιλοξενία των
βρεφών/νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς
Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού
έτους.
2. Καθορίζει το ύψος των εκπτώσεων ως εξής
 Γονείς που δύο παιδιά τους φοιτούν στους σταθμούς, έχουν έκπτωση 20%.
 Τρίτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 25.000 € έχουν έκπτωση 30%.
 Πολύτεκνοι γονείς με εισόδημα έως 35.000 € απαλλάσσονται της καταβολής τροφείων.
Με εισόδημα πάνω από 35.000€, έχουν έκπτωση 30%. Για κάθε παιδί πλέον των
τεσσάρων το όριο του εισοδήματος θα αυξάνεται κατά 10%.
 Απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων, εφόσον υπάρχει στην οικογένεια άτομο με
ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με κατ’ ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας 67% και με την
προϋπόθεση να υπάρχει σχετική βεβαίωση Πρωτοβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής ή
βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να
ανέρχεται συνολικά μέχρι 18.000,00€.
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα μέχρι 18.000€ απαλλάσσονται της καταβολής
των τροφείων.
 Οι γονείς που ο πατέρας είναι στρατιώτης και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται
συνολικά στις 18.000€, απαλλάσσονται της καταβολής των τροφείων.
 Αν οι οικογένειες εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες, υπολογίζεται η
κατηγορία με τη μεγαλύτερη ελάφρυνση.
Για να ισχύσουν τα ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση, είναι οι ωφελούμενοι ή να
μη δικαιούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή να έχουν κάνει αίτηση και να έχουν
απορριφθεί.
Η κλίμακα της οικονομικής εισφοράς των γονέων/κηδεμόνων καθορίζεται από το ετήσιο
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο προκύπτει από τα στοιχεία της Πράξης
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) του προηγούμενου φορολογικού
έτους.
Σε περίπτωση μη εξόφλησης οφειλών του προηγούμενου έτους, δε γίνεται εγγραφή.
Β. Για ΜΗ δημότες και κατοίκους Θέρμης
Γονείς οι οποίοι δεν είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ανεξαρτήτου ειδικής
κατηγορίας, η κλίμακα μηνιαίων τροφείων, είναι ενιαία, ύψους 250 € και σε περίπτωση που
φιλοξενούνται δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας έχουν έκπτωση 20%.
Περιπτώσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ελαφρύνσεις, θα εξετάζονται
μεμονωμένα από το Διοικητικό Συμβουλίου, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και την
προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Γ. Τρόπος επιλογής αιτήσεων
Κατ’ επιλογήν προηγούνται:
1. Οι αιτήσεις των οικογενειών που είναι Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Θέρμης, ή
εργαζόμενοι στο Δήμο Θέρμης
α. Των εργαζόμενων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν και το προηγούμενο έτος
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β. Των εργαζόμενων μητέρων με νέα αίτηση
γ. Των άνεργων μητέρων που τα παιδιά τους φοιτούσαν το προηγούμενο έτος
δ. Των άνεργων μητέρων με νέα αίτηση
2. Οι αιτήσεις ετεροδημοτών και κατοίκων άλλων δήμων
Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα εξυπηρετηθούν μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.
Ε. Τρόπος καταβολής τροφείων
 Το μηνιαίο ποσό της οικονομικής εισφοράς (τροφεία), θα καταβάλλεται το πρώτο 10ήμερο
του επόμενου μήνα φιλοξενίας του παιδιού, στην Τράπεζα που τηρεί λογαριασμό το
Νομικό Πρόσωπο.
 Η εξόφληση όλων των τροφείων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 Ιουλίου. Ο μήνας Ιούλιος
θα εξοφληθεί μαζί με τον μήνα Ιούνιο.
 Η εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς γίνεται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές από το
προηγούμενο έτος.
 Πέραν των δύο μηνών οφειλές είναι αιτία διαγραφής.
 Με τη λήξη του σχολικού οικονομικού έτους βεβαιώνονται οι οφειλές στην εφορία από το
ταμείο του Δήμου.
3.

Η με αριθ. απόφαση 8/2011 του ΔΣ του ΝΠΔΔ, παύει να ισχύει
Το μέλος Σκίζα Δήμητρα, ψηφίζει κατά, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής :

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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