Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 234/2012
ΘΕΜΑ : « Λήψη απόφασης για την συνδρομή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς στις
οικογένειες των φιλοξενουμένων βρεφών – νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς Δήμου Κορυδαλλού »

ΠΙΝΑΚΑ 1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
έως 12.000€
Από 12.001€ έως 15.000€
Από 15.001€ έως 18.000€
Από 18.001€ έως 21.000€
Από 21.001€ έως 24.000€
Από 24.001€ έως 27.000€
Από 27.001€ έως 30.000€
Από 30.001€ έως 35.000€
Από 35.001€ έως 40.000€
Από 40.001€ έως 50.000€
Από 50.001€ και άνω

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 2
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
40,00€
70,00€
50,00€
80,00€
60,00€
90,00€
70,00
110,00€
80,00€
130,00€
90,00€
150,00€
105,00€
160,00€
115,00€
180,00€
130,00€
210,00€
150,00€
260,00€

 Πολύτεκνοι ,Τρίτεκνοι , Μονογονεϊκή οικογένεια, εργαζόμενοι στο Δήμο Κορυδαλλού
ή σε Νομικό Πρόσωπο ή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου,
είναι ΔΩΡΕΑΝ με
εξαίρεση :
 Πολύτεκνοι αν το εισόδημά τους είναι > 40.000,00€ θα καταβάλουν το 50% για κάθε
παιδί στο αντίστοιχο εισόδημα .
 Τρίτεκνοι αν το εισόδημά τους είναι > 40.000,00€ θα καταβάλουν το 50% για κάθε
παιδί στο αντίστοιχο εισόδημα .
 Μονογονεϊκή οικογένεια αν το εισόδημά τους είναι > 30.000,00€ τότε θα καταβάλει
την αντίστοιχη μηνιαία οικονομική εισφορά του οικογενειακού τους εισοδήματος
όπως τον πίνακα 1
 Οι εργαζόμενοι
στο Δήμο Κορυδαλλού η σε Νομικό Πρόσωπο ή Δημοτική
Επιχείρηση του Δήμου είναι δωρεάν. Εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι
>40.000,00€ τότε θα καταβάλουν την αντίστοιχη μηνιαία οικονομική εισφορά του
πίνακα 1 μειωμένη κατά 50%.
 Περιπτώσεις που τα στοιχεία που έχουν καταθέσει για την εγγραφή των παιδιών δεν
είναι σαφή για το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος θα καταβάλουν μηνιαία
εισφορά 100,00€.
 Σε καμία περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά .
 Η οικονομική μηνιαία εισφορά είναι υποχρεωτική από την ημερομηνία εγγραφής του
παιδιού και μέχρι τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των παιδικών σταθμών κατ’ έτος,
όπως αντιστοιχεί σε 11μηνη συνδρομή από Σεπτέμβριο μέχρι και 5 Ιουλίου εκάστου
έτους και η οποία έχει υπολογιστεί βάση των δικαιολογητικών που έχουν
προσκομιστεί για την φιλοξενία των βρεφών – νηπίων .
 Η οικονομική μηνιαία εισφορά που θα καταβάλουν οι γονείς θα υπολογίζετε βάση
του εκκαθαριστικού του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

