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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
                ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 
Α ρ η ζ.  Π σ λ ε δ ρ ί α ζ ε ς: 19/31-10-2022 

 

Αρηζ. Αποθ: 149/2022 

Απόζπαζκα από ηο πραθηηθό ηες 19ες ζσλεδρίαζες ηοσ Γεκοηηθού Πσκβοσιίοσ 

 

ΘΔΚΑ 13ο   Ρροποποίεζε Θαλοληζκού Καζεηηθώλ Δζηηώλ. 

                                  

 

ην ηδεξφθαζηξν, ζήκεξα ηελ 31ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:30, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δψζεο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 

πξση. 9463/27.10.2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία 

επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 

δεκνζηεχζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 

87). 

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθαελλέα   (19) κειψλ θαη ηελ απνπζία νθηψ  (8) κειψλ, φπσο: 

 

 

 ΠΑΡΟΛΣΔ  ΑΠΟΛΣΔ 

1 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο  

2 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 2 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο  

3 ΓήκνπΗσάλλεο 3 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο  

4 Ειαηίληζεο Αληψληνο 4 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο  

5 Ηληδέο Ληθφιανο 5 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο  

6 Ησαλλίδνπ Καξία 6 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  

7 Θνξσλίδεο Παχινο 7 παλίδεο Δπζχκηνο  

8 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 8 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο 

 Ινχγγνο Εζεο   

10 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

11 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   

12 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

13 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

14 Ραβαλίδεο Υξήζηνο   

15 Ρφδε νπιηάλα   

16 αββίδεο Παλαγηψηεο   

17 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

18 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

9 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 

2) Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο)  3) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλνθχηνπ)  4) 

Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ). 

 
 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ θιήζεθε 

λφκηκα. 

Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θεζφγινπ Καξία. 

 

Οη θ. Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ 

Γήκνπ πνπ πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη 

απνρψξεζε κεηά ην ηέινο ηεο. 

Οη θ. Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο θαη Ινχγγνο Εήζεο απνρψξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ θαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Οη θθ. Γήκνπ Ησάλλεο θαη Θνζκίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζαλ κεηά ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ πνπ 

πξνεγήζεθε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη επαλήιζαλ 

κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ζ θα Ησαλλίδνπ Καξία απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ 

θαη απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ραβαλίδεο Υξήζηνο απνρψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο απνρψξεζε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο. 

Ο θ. αββίδεο Παλαγηψηεο απνρψξεζε πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ 14νπ ζέκαηνο 

ιφγσ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. 

Πξφεδξνο δήηεζε απφ ην ψκα λα ζπδεηεζνχλ εθηάθησο ηα αθφινπζα ηξία (3) 

ζέκαηα: 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκ. 192/2021 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ πεξί εθκίζζσζεο θνηλφρξεζηεο δεκνηηθήο έθηαζεο. 

2. Αίηεκα δσξεάλ θηινμελίαο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή Γεσινγίαο ζηηο 

καζεηηθέο εζηίεο ηδεξνθάζηξνπ. 

3. Έγθξηζε 9εο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022. 

Σν ψκα νκφθσλα ζπλαίλεζε ζηε ζπδήηεζή ηνπο. 

 
Σν 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ε θα Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια, 

Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Παηδείαο θαη είπε φηη ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

θφζηνπο ν Πξντζηάκελνο ησλ Καζεηηθψλ Δζηηψλ ηνπ Γήκνπ εηζεγήζεθε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ ησλ Καζεηηθψλ Δζηηψλ σο πξνο ην Παξάξηεκα Β: 

Κοστολόγιο Διαμονήρ – Διατπουήρ υιλοξενοςμένων των Μαθητικών Εστιών τος 

Δήμος, ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη εμ νινθιήξνπ, σο εμήο: 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Β» ΣΟΛ ΘΑΛΟΛΗΚΟ 

ΚΑΘΖΣΗΘΩΛ ΔΣΗΩΛ ΓΖΚΟΤ ΗΛΣΗΘΖ 

 

ΘΝΠΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑΚΝΛΖΠ - ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΦΗΙΝΜΔΛΝΚΔΛΩΛ 

ΡΩΛ ΚΑΘΖΡΗΘΩΛ ΔΠΡΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ(ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΡΝ ΘΞΔ ΞΝΟΝΪΩΛ, 

ΦΗΙΝΜΔΛΝΚΔΛΝΗ ΡΝ ΘΞΔ ΞΝΟΝΪΩΛ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ, ΝΚΑΓΔΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ, ΝΚΑΓΔΠ ΚΑΘΖΡΩΛ, ΓΗΑΦΝΟΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ) 

 

1. Σν θφζηνο δηακνλήο θαη ζίηηζεο ζηηο Καζεηηθέο Δζηίεο, φζσλ δηθαηνχληαη, είλαη φπσο 

παξαθάησ: 

 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΩΛ 

ΞΟΩΪΛΝ ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ ΓΗΑΚΝΛΖ ΠΑΛΡΝΗΡΠ 

+ ΣΚΝΠ Ή 

ΛΔΟΝ 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

απνηεινχλ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ΘΠΔ Πνξνΐσλ. (εθ' φζνλ 

ιεηηνπξγεί ην εζηηαηφξην ηεο 

ΚΔ Πνξνΐσλ) θαη λα 

δηακέλνπλ (ζηελ θαηνηθία 

πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε γη' 

απηφ ην ζθνπφ) ζηε ΚΔ 

Πνξνΐσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ (ζρνιηθή 

ρξνληά) 

3,00€ 8,00€ 7,00€ 7,00€ ΑΛΣ. 2,00€ 

ΥΤΚΟ 1,00 

ΛΔΡΟ 0,50 

Οκάδεο καζεηψλ (θαη ησλ 

ζπλνδψλ ηνπο) πνπ 

επηζθέπηνληαη ην ΘΠΔ θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν ηνπ ΘΠΔ, γηα 

πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο 

3,00€ 8,00€ 7,00€ 7,00€  

Οκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ην ΘΠΔ γηα 

ζεκηλάξηα (θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν),  θαη' άηνκν 

3,00€ 8,00€ 7,00€ 7,00€  

Κνλνήκεξα (εγθεθξηκέλα) 

πξνγξάκκαηα 

- - - -  

ρνιεία πνπ επηζθέπηνληαη 

ην ΘΠΔ (θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν, είηε πεξηιακβάλνληαη 

θαη ζέινπλ λα παξαηείλνπλ 

ηελ δηακνλή ηνπο, εθ' φζνλ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε 

Καζεηηθή Δζηία) 

3,00€ 8,00€ 7,00€* 7,00€  

Οκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, 

εηαηξείεο ΚΘΟ, δηάθνξνη 

ζχιινγνη, πνπ επηζθέπηνληαη 

ηε ΚΔ Πνξνΐσλ γηα 

3,5,00€ 9,00€ 8,00€* 10,50€  
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ζεκηλάξηα ζπλεξγαδφκελνη 

κε ην ΘΠΔ (ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν) 

χιινγνη πνπ επηζθέπηνληαη 

ηε ΚΔ Πνξνΐσλ 

3,50€ 9,00€ 8,00€* 10,50€  

χιινγνη & ζρνιεία πνπ 

επηζθέπηνληαη ηε ΚΔ 

ηδ/ζηξνπ 

3,00€ 9,00€ 8,00€* 9,00€  

* Δθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. 

 

2. Σν πνζφ (ηξνθείν) πνπ θαηαβάινπλ νη δηακέλνληεο νηθφηξνθνη καζεηέο ζηε ΚΔ 

ηδ/ζηξνπ είλαη 35,00 επξψ ην κήλα απφ ηελ εκέξα εγγξαθήο ηνπο θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ ΚΔ (κέζα ζηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά). Κε ηελ 

εγγξαθή ηνπ ν θάζε νηθφηξνθνο θαηαβάιεη 35,00 επξψ εγγχεζε γηα ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα 

πξνθαιέζεη. Δάλ δελ πξνθαιέζεη θακία δεκηά ε εγγχεζε ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν κήλα 

δηακνλήο ηνπ ζηελ ΚΔ. 

3. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί ζηελ Δζηία έσο είθνζη (20) καζεηέο, κφλν γηα δηαηξνθή, απφ 

νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο ηνπ ηδ/ζηξνπ, κε θφζηνο 30,00 επξψ ην κήλα θαη κε εγγχεζε 

εγγξαθήο 30,00 επξψ. Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο, κε βάζε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

  α.   Θάξηα αλεξγίαο γνλέα ή γνλέσλ (20 κφξηα) 

  β.   Σξίηεθλνη – πνιχηεθλνη  (20 κφξηα) 

  γ.   Δλνίθην ζπηηηνχ  (10 κφξηα) 

  δ.   Βηβιηάξην Πξφλνηαο (20 κφξηα) 

  ε.   Θνηλσληθά θξηηήξηα (10 κφξηα γηα αλαπεξία γνλέα ή γνλέσλ πάλσ απφ 50% 

θαη 20 κφξηα γηα αλαπεξία πάλσ απφ 67%). 

Απφ φζνπο πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ζα πξνηηκεζνχλ νη είθνζη (20) πξψηνη κε ην 

ρακειφηεξν εηζφδεκα. 

4. Σα ηξνθεία εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΚΔ θαη θαηαηίζεληαη ζην ηακείν ηνπ 

Γήκνπ. Δπίζεο εηζπξάηηεηαη πξνθαηαβνιή ε νπνία θπιάζζεηαη ζηε ΚΔ. 

5. Ζ λπρηεξηλή θχιαμε ζα γίλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

6. Σν αλσηέξσ θνζηνιφγην ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1/10/2022 θαη κέρξη λεσηέξαο 

απφθαζεο. 

7.    Διάρηζηνο αξηζκφο θηινμελνχκελσλ (εθηφο ησλ νηθνηξφθσλ ηεο Κ.Δ. ηδ/θάζηξνπ) 20 

άηνκα. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζέκα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη 

ζρεηηθά.  
 

 

Σο Δημοτικό υμβούλιο 

Αθνχ έιαβε ππφςε: 
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 Σε κε αξηζκ. 317/2015 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηεο ςήθηζεο Θαλνληζκνχ 

Καζεηηθψλ Δζηηψλ ηδεξνθάζηξνπ, 
 Σε κε αξηζκ. 349/2018 απφθαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Θαλνληζκνχ Καζεηηθψλ 

Δζηηψλ Γήκνπ ηληηθήο, 
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ λ. 3852/2010, 

κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

Νκόθωλα  Αποθαζίδεη 

 
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαλνληζκνχ ησλ Καζεηηθψλ Δζηηψλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο 
σο αθνινχζσο: 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ «Β» ΣΟΛ ΘΑΛΟΛΗΚΟ 

ΚΑΘΖΣΗΘΩΛ ΔΣΗΩΛ ΓΖΚΟΤ ΗΛΣΗΘΖ 

 

ΘΝΠΡΝΙΝΓΗΝ ΓΗΑΚΝΛΖΠ - ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΦΗΙΝΜΔΛΝΚΔΛΩΛ 

ΡΩΛ ΚΑΘΖΡΗΘΩΛ ΔΠΡΗΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ(ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΗ ΡΝ ΘΞΔ ΞΝΟΝΪΩΛ, 

ΦΗΙΝΜΔΛΝΚΔΛΝΗ ΡΝ ΘΞΔ ΞΝΟΝΪΩΛ, ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ, ΝΚΑΓΔΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ, ΝΚΑΓΔΠ ΚΑΘΖΡΩΛ, ΓΗΑΦΝΟΝΗ ΠΙΙΝΓΝΗ) 

 

 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΩΛ 

ΞΟΩΪΛΝ ΓΔΚΑ ΓΔΗΞΛΝ ΓΗΑΚΝΛΖ ΠΑΛΡΝΗΡΠ 

+ ΣΚΝΠ Ή 

ΛΔΟΝ 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

απνηεινχλ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ ΘΠΔ Πνξνΐσλ. (εθ' φζνλ 

ιεηηνπξγεί ην εζηηαηφξην ηεο 

ΚΔ Πνξνΐσλ) θαη λα 

δηακέλνπλ (ζηελ θαηνηθία 

πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε γη' 

απηφ ην ζθνπφ) ζηε ΚΔ 

Πνξνΐσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ (ζρνιηθή 

ρξνληά) 

3,00€ 8,00€ 7,00€ 7,00€ ΑΛΣ. 2,00€ 

ΥΤΚΟ 1,00 

ΛΔΡΟ 0,50 

Οκάδεο καζεηψλ (θαη ησλ 

ζπλνδψλ ηνπο) πνπ 

επηζθέπηνληαη ην ΘΠΔ θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν ηνπ ΘΠΔ, γηα 

πξαγκαηνπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο 

3,00€ 8,00€ 7,00€ 7,00€  

Οκάδεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ην ΘΠΔ γηα 

ζεκηλάξηα (θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν),  θαη' άηνκν 

3,00€ 8,00€ 7,00€ 7,00€  

Κνλνήκεξα (εγθεθξηκέλα) 

πξνγξάκκαηα 

- - - -  

ρνιεία πνπ επηζθέπηνληαη 

ην ΘΠΔ (θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν, είηε πεξηιακβάλνληαη 

3,00€ 8,00€ 7,00€* 7,00€  
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θαη ζέινπλ λα παξαηείλνπλ 

ηελ δηακνλή ηνπο, εθ' φζνλ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηε 

Καζεηηθή Δζηία) 

Οκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, 

εηαηξείεο ΚΘΟ, δηάθνξνη 

ζχιινγνη, πνπ επηζθέπηνληαη 

ηε ΚΔ Πνξνΐσλ γηα 

ζεκηλάξηα ζπλεξγαδφκελνη 

κε ην ΘΠΔ (ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηερληθφ 

δειηίν) 

3,5,00€ 9,00€ 8,00€* 10,50€  

χιινγνη πνπ επηζθέπηνληαη 

ηε ΚΔ Πνξνΐσλ 

3,50€ 9,00€ 8,00€* 10,50€  

χιινγνη & ζρνιεία πνπ 

επηζθέπηνληαη ηε ΚΔ 

ηδ/ζηξνπ 

3,00€ 9,00€ 8,00€* 9,00€  

* Δθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα. 

 

2. Σν πνζφ (ηξνθείν) πνπ θαηαβάινπλ νη δηακέλνληεο νηθφηξνθνη καζεηέο ζηε ΚΔ 

ηδ/ζηξνπ είλαη 35,00 επξψ ην κήλα απφ ηελ εκέξα εγγξαθήο ηνπο θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ ΚΔ (κέζα ζηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά). Κε ηελ 

εγγξαθή ηνπ ν θάζε νηθφηξνθνο θαηαβάιεη 35,00 επξψ εγγχεζε γηα ηπρφλ δεκηέο πνπ ζα 

πξνθαιέζεη. Δάλ δελ πξνθαιέζεη θακία δεκηά ε εγγχεζε ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ ηειεπηαίν κήλα 

δηακνλήο ηνπ ζηελ ΚΔ. 

3. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί ζηελ Δζηία έσο είθνζη (20) καζεηέο, κφλν γηα δηαηξνθή, απφ 

νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο ηνπ ηδ/ζηξνπ, κε θφζηνο 30,00 επξψ ην κήλα θαη κε εγγχεζε 

εγγξαθήο 30,00 επξψ. Ζ επηινγή ησλ καζεηψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ κνξηνδφηεζεο, κε βάζε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: 

  α.   Θάξηα αλεξγίαο γνλέα ή γνλέσλ (20 κφξηα) 

  β.   Σξίηεθλνη – πνιχηεθλνη  (20 κφξηα) 

  γ.   Δλνίθην ζπηηηνχ  (10 κφξηα) 

  δ.   Βηβιηάξην Πξφλνηαο (20 κφξηα) 

  ε.   Θνηλσληθά θξηηήξηα (10 κφξηα γηα αλαπεξία γνλέα ή γνλέσλ πάλσ απφ 50% 

θαη 20 κφξηα γηα αλαπεξία πάλσ απφ 67%). 

Απφ φζνπο πιεξνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ζα πξνηηκεζνχλ νη είθνζη (20) πξψηνη κε ην 

ρακειφηεξν εηζφδεκα. 

4. Σα ηξνθεία εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΚΔ θαη θαηαηίζεληαη ζην ηακείν ηνπ 

Γήκνπ. Δπίζεο εηζπξάηηεηαη πξνθαηαβνιή ε νπνία θπιάζζεηαη ζηε ΚΔ. 

5. Ζ λπρηεξηλή θχιαμε ζα γίλεηαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ. 

6. Σν αλσηέξσ θνζηνιφγην ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ 1/10/2022 θαη κέρξη λεσηέξαο 

απφθαζεο. 

7.    Διάρηζηνο αξηζκφο θηινμελνχκελσλ (εθηφο ησλ νηθνηξφθσλ ηεο Κ.Δ. ηδ/θάζηξνπ) 20 

άηνκα. 
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Θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ν Θαλνληζκφο Καζεηηθψλ Δζηηψλ έηζη φπσο εγθξίζεθε κε ηε κε 

αξηζκ. 317/2015 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  
 

 

Η απόυαση αστή πήρε αριθμό 149/2022.  
Έτσι σσντάτθηκε το παρόν και σπογράυεται όπως ακολοσθεί : 
 

 

Ν    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π 

Ρ.Π. 

 

Ηληδές Ληθόιαος 

πογραθή 1 

ΡΑ ΚΔΙΖ 

Ρ. 

 

πογραθές 19 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

Ρ. 

 

ΓΝΚΝΣΡΠΗΓΖΠ ΦΩΡΗΝΠ 

 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΗΛΡΕΔΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
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