
 

 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 18/17-08-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ.339 /2016      ΘΕΜΑ : «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών 

Επιτροπών του ∆ήµου, δέσµευση της 
πίστωσης και κατανοµή του ποσού 

σ’αυτές» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 17η-8-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ’ 
αριθ. 27870/12-08-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των άρθρων 
93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν παρόντα 
28 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

 1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα) 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Κοντοπίδης Γεώργιος 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

5 Βογιατζής ∆ηµήτριος   

6 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7 Γκουστίλης Θεόδωρος   

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9 Γκιζάρης Στέργιος   

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13 Καρκατζίνος Νικόλαος    

14 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15 Κεφαλάς Ανέστης   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Μουστάκας Βασίλειος   

19 Πονερίδης Παναγιώτης    

20 Πράτανος Απόστολος     

21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σαραφιανός Χρήστος    

23 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

24 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    

27 Χρυσοχόου Παύλος   

28 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. 
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Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 21ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη την αριθ. 15/2016  
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Θέρµης µε την οποία εισηγείται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της πρότασης για έκτακτη  επιχορήγηση  των σχολικών 
Επιτροπών από τον ∆ήµο µε το ποσό των 100.000,00€ για την εξόφληση υφιστάµενων οφειλών 
και συγκεκριµένα για την καταβολή µέρους οφειλής προς τη ∆ΕΗ µε την παρακάτω κατανοµή: 
 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης :   60.000,00€ 
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:  40.000,00€ 
 
 
Η ανωτέρω επιχορήγηση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να είναι τακτοποιηµένες οι οικονοµικές 
υποχρεώσεις των σχολικών µονάδων εν’ όψει λήξης της σχολικής χρονιάς, καθώς οι 
ανεξόφλητες οφειλές υπερβαίνουν το ποσό της τακτικής επιχορήγησης.  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4257/2014 : 

Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών 
επιχορηγήσεων: 

…., καθώς και 

v. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων και των σχολικών 
επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν. 

Β. Η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική 
πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των 
επιχορηγήσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών 
εσόδων του δήµου. 

Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή, αν τα ποσά των χορηγούµενων 
ενισχύσεων από τους δήµους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες 
οικονοµικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που 
επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»  

Έθεσε επίσης υπόψη την από 17-8-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας για δέσµευση πίστωσης ποσού 100.000,00€ προκειµένου να αποδοθούν στις 
Σχολικές Επιτροπές Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης των χρηµάτων της έκτακτης 
επιχορήγησης σε βάρος του ΚΑ Εξόδου 00.6731.001 (α/α 678) οικ. έτους 2016 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος πρότεινε την δέσµευση της ανωτέρω πίστωσης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 και της αρ. 30 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης, καθώς και του άρθρου 158 του Ν. 
3463/2006 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου, την απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, την πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Π.∆. 113/2010, της αρ. 30 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης, του άρθρου 158 του Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4257/2014 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα  

 
1. Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών από τον ∆ήµο µε το ποσό 

των 100.000,00€ για την εξόφληση υφιστάµενων οφειλών και συγκεκριµένα για την 
καταβολή µέρους οφειλής προς τη ∆ΕΗ  µε την παρακάτω κατανοµή: 

 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης :   60.000,00€ 
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης:  40.000,00€ 

 
 

Η ανωτέρω επιχορήγηση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να είναι τακτοποιηµένες οι 
οικονοµικές υποχρεώσεις των σχολικών µονάδων εν’ όψει λήξης της σχολικής χρονιάς, 
καθώς οι ανεξόφλητες οφειλές υπερβαίνουν το ποσό της τακτικής επιχορήγησης.  

 
 

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 100.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6731.001 
προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου (α/α 678) για την απόδοση των χρηµάτων 
της έκτακτης επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης  

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 339 /2016. 

 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ     
 Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                                 

     ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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