
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ αριθµ. 10/22-03-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ.104/2017      ΘΕΜΑ :  «Έκτακτη επιχορήγηση της 

Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του 
∆ήµου, αναµόρφωση προϋπολογισµού 
έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και  
δέσµευση της σχετικής πίστωσης» 

  

 
Στη Θέρµη και στο  Πολιτιστικό Κέντρο Θέρµης σήµερα την 22η-03-2017 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 16:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ αριθµ. 
8994/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του 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   30   δηλαδή: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος   

1.  Γκουστίλης Θεόδωρος  Πρόεδρος  1. Αναγνώστου Πασχάλη 

2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
Αντιπρόεδρος 

2. Κεφαλάς Ανέστης 

3. Τιτέλης Κωνσταντίνος  Γραµµατέας ∆Σ 3 Μπίκος Κωνσταντίνος 

4. Αγοραστούδη Ευγενία   

5. Αποστόλου Στυλιανό   

6. Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος   

7. Βογιατζής ∆ηµήτριος   

8. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή   

9. Γκιζάρης Στέργιος   

10. Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11. Ιωσηφίδης Ιωάννης   

12. Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

13. Καρκατζίνος Νικόλαος   

14. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

15. Κοντοπίδης Γεώργιος   

16. Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

17. Λαγός Νικόλαος   

18. Λιάντας ∆ηµήτριος   

19. Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

20. Μουστάκας Βασίλειος   

21. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά)   

22. Πονερίδης Παναγιώτης   

23. Πράτανος Απόστολος    

24. Σαµαράς Σωκράτης   

25. Σαραφιανός Χρήστος   

26. Σφονδύλας ∆ηµήτριος   
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27. Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

28. Τσολάκης Απόστολος   

29. Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα    

30. Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Περήφανου Άννα, υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από το 
δηµοτικό συµβούλιο και να ληφθεί απόφαση γι’ αυτό, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι 
κατεπείγον. 
Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το θέµα 
αυτό, πρέπει επίσης να ληφθεί µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
µελών του δηµοτικού συµβουλίου. 

Ύστερα από αυτό o Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί τo αίτηµα της «Έκτακτης 

επιχορήγησης της Β/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου, αναµόρφωση 
προϋπολογισµού έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και  δέσµευση της σχετικής 
πίστωσης»  
Το θέµα πρέπει να συζητηθεί ως κατεπείγον καθώς σύµφωνα µε το από 21-3-2017 οι 
γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης µιας τέτοιας µετακίνησης στο εξωτερικό που 
εµπίπτουν στο άρθρο 5 της υπ΄αριθµ.33120/Γ∆4/28/2/2017, υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ 
681/τ. Β/ Ο6-03-2017,από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και την περιφέρεια κεντρικής 
Μακεδονίας αντίστοιχα, είναι χρονοβόρες και απαιτούν τουλάχιστον 20 µέρες διάστηµα από 
την πραγµατοποίηση της µετακίνησης, για την αποστολή των προς έγκριση εγγράφων, 
χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα η διαδικασία της προκήρυξης της 
µετακίνησης και η υποχρεωτική αναµονή προσφορών των ενδιαφεροµένων πρακτορείων. 
Επίσης να σηµειωθεί ότι µεσολαβεί και το χρονικό διάστηµα  των διακοπών του Πάσχα που 
το σχολείο διακόπτει τη λειτουργία του. Τέλος οι προσφορές των αεροπορικών εισιτηρίων 
αυξάνουν σε κόστος όσο πλησιέστερη γίνεται η ηµέρα της µετακίνησης, οπότε πρέπει όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρα να γίνει η κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων. 
 
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα 
 

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα έθεσε υπόψη έθεσε υπόψη το 
από 21-3-2017  έγγραφο του Αντιδηµάρχου Παιδείας κου Αποστόλου Στυλιανού για έκτακτη  
επιχορήγηση  της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από τον ∆ήµο µε το 
ποσό των 3.200,00€ για την επιδότηση µετακίνησης 10 αδυνάτων οικονοµικά  µαθητών του 
τµήµατος Α1 του 1ου ΓΕΛ Βασιλικών, οι οποίοι θα βραβευτούν µε το 2ο βραβείο στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Λευκωσίας στην Κύπρο στις 2/5/2017 για την ολιστική εργασία 
τους (project) στο πλαίσιο του Πανελλήνιου διαγωνισµού ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑ∆Α-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: 
Εκπαιδευτικές γέφυρες»  
 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 22-3-2017 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών για αναµόρφωση του Πρ/µού οικ. Έτους 2017 ως εξής:  
 
Ενίσχυση του παρακάτω Κ.Α. εξόδων µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού: 
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Κ.Α. εξόδου Περιγραφή  Ποσό € 

00.6731.001 Προαιρετικές εισφορές σε Σχολικές Επιτροπές 3.200,00 

σύνολο 3.200,00 

 
 
Τέλος έθεσε υπόψη την από 22-3-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσµευση 
πίστωσης ποσού 3.200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6731.001 πρ/µού οικ. Έτους 2017  
(α/α376 ) και πρότεινε την έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης και τη δέσµευση της 
σχετικής πίστωσης. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
3463/2006 (Κ.∆.Κ.)  και του Ν. 3852/2010  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα    

 

1. Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση της Β/βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου 
από τον ∆ήµο µε το ποσό των 3.200,00€ για την για την επιδότηση µετακίνησης 
10 αδυνάτων οικονοµικά  µαθητών του τµήµατος Α1 του 1ου ΓΕΛ Βασιλικών, οι 
οποίοι θα βραβευτούν µε το 2ο βραβείο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Λευκωσίας 
στην Κύπρο στις 2/5/2017 για την ολιστική εργασία τους (project) στο πλαίσιο του 
Πανελλήνιου διαγωνισµού ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑ∆Α-ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ: Εκπαιδευτικές 
γέφυρες»  

2. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017 ως προς τον ΚΑ 
02.00.6731.001  µε τίτλο Προαιρετικές εισφορές σε Σχολικές Επιτροπές 
συνολικού ποσού   3.200,00 ευρώ µε ισόποση µείωση του αποθεµατικού. 

3. Εγκρίνει την δαπάνη και δεσµεύει πίστωση ποσού 3.200,00€ σε βάρος του Κ.Α 
02.00.6731.001  προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου (α/α 376) για την 
απόδοση των χρηµάτων της έκτακτης επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή 
Β’θµιας Εκπαίδευσης  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 104/2017. 
 
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 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
                        
 
                                                ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι: 
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ 
3.200,00€ είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού  
της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ  
02.00.6731.001 πίστωσης και β) η συνδροµή των προϋποθέσεων  
της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016. 
Καταχωρήθηκε µε α/α 376 στο βιβλίο  
Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας 
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 0,00€  
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας  
Μαϊδου Ελένη 
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