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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/22.06.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 118/2020
Θέμα 21ο Η.Δ. «Σύμφωνη γνώμη για την μείωση καταβολής μηνιαίων τροφείων λόγω των έκτακτων
μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση
σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 16976/18-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018,
άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος
ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Κόλλια Κωνσταντίνα
Μπίτζιος Δημήτριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Πνευματικός Αλέξανδρος
Μελέτης Χρήστος
Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ
Ταγαράς Βασίλειος
Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος
Μπουρσέ Ηλίας
Σταυρέλης Νικόλαος
Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
Μουρούτσος Γεώργιος
Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε πριν το 1ο ΗΔΘ
επέστρεψε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Μανωλάκης Δημήτριος
Καρασάββας Ιωάννης
Δόντης Μιχαήλ
Κονδύλης Μαρίνος
Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πιέτρης Γεώργιος αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
Πλατής Σπυρίδων
Κορδώσης Χρήστος
Πιέτρης Τιμολέων
Ασημακόπουλος Μάριος
Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΗΔΘ
Γκερζελής Ιωάννης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2020.07.10 09:29:03 EEST

ΑΠΟΝΤΑ
1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 10ου ΗΔΘ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, τέσσερις (4) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω
πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα- Κορίνθου
2. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
4. Κελάμης Δημήτριος - Περιγιαλίου
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για
το ανωτέρω 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Σύμφωνη γνώμη για την μείωση καταβολής μηνιαίων τροφείων
λόγω των έκτακτών μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 611/2020/10-6-2020 εισήγηση του Προέδρου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» του Δήμου Κορινθίων κ. Παπαδημητρίου Σωτήριου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ».
Δεδομένου της ιδιαίτερης κατάστασης και των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, το Κέντρο Κοινωνικής πολιτικής Δήμου Κορινθίων και έχοντας υπόψη:
1. Την αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για το χρονικό διάστημα από
11.3.2020 έως 24.3.2020 σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική απόφαση Αριθμ.Δια/ΓΠ.οικ.16838/2020
ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020.
2. Την αναστολή λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών για το χρονικό διάστημα από
21.3.2020 έως 10/04/2020 σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021, ΦΕΚ 956 τ. Β΄, 21-03-2020.
3. Την απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών , σύμφωνα με άρθρο
26ο παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/13-04-2020 όπου αναφέρεται ότι «από τις
11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των
οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76), απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους».
4. Την εκ νέου παράταση έως και 31-05-2020 σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της Αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/ΦΕΚ 1699/05-05-2020 .
5. Την υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4 απόφαση , ΦΕΚ 1739/6-5-2020 περί του τρόπου επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Γ.Π.οικ.28953/07-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας περί μέτρων προστασίας
της Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή στις Σχολικές Μονάδες,
7. Την υπ΄ αριθμ. 162/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπου ξεκίνησε η επαναλειτουργία
των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών από 1η Ιουνίου 2020 ,
Εισηγείται, τη λήψη απόφασης περί απαλλαγής γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών , σύμφωνα με άρθρο 26ο παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 84/13-04-2020 όπου αναφέρεται ότι «από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42), όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76), απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή
(τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους».
Τα τροφεία για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο θα καταβληθούν από τους υποχρεούντες ανάλογα με τον τρόπος
υποδοχής των φιλοξενουμένων στους βρεφονηπιακού και παιδικούς σταθμούς και σύμφωνα με τα τροφεία που
έχουν οριστεί, 181/23-05-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων . Στην περίπτωση που ο
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βρεφονηπιακός ή παιδικός σταθμός δέχεται καθημερινά όλα τα εγγεγραμμένα νήπια ή βρέφη το ποσό των τροφείων θα καταβάλλεται ολόκληρο. Για τους βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς που δέχονται εκ περιτροπής
τα βρέφη ή νήπια λόγω καταμερισμού των φιλοξενούντων , το ποσό των τροφείων θα καταβάλλεται κατά το ήμισυ. Για τις περιπτώσεις που ο γονέας ή κηδεμόνας του τέκνου έχει καταθέσει στον βρεφονηπιακό ή παιδικό
σταθμό υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 περί μη φοίτησης συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται στην
υπεύθυνη δήλωση για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των τροφείων για τους αναφερόμενους μήνες.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα
πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα, και την αριθμ. 611/2020/10-06-2020 εισήγηση του
Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και άρθρο 26 παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ
84/13-04-2020
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρέχει σύμφωνη γνώμη, για την αναπροσαρμογή των τροφείων στους Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς
του Δήμου Κορινθίων λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊου COVID-19 όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 118/ 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 07 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

