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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
                ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 
 

Α ρ ι θ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 1/30-1-2019  

Αριθ. Αποφ: 13/2019 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
ΘΕΜΑ 12o     Αποδοχή και κατανομή ποσού 16.055,88 € ως συμπληρωματική κατανομή για 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών (θέρμανση) σχολείων 
 
Στο Σιδηρόκαστρο , σήμερα την 30η  του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2019   , 
ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σιντικής, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 782/25-1-2019  έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του  η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλους του Δημοτικούς 
Συμβούλους και στον κ.  Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία είκοσι 
τεσσάρων    (24) μελών  και την απουσία τριών  (3) μελών ,  όπως: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αβραμίδης Αναστάσιος 1 Αλεξίου Αθανάσιος 

2 Αθανασιάδης Αναστάσιος 2 Κέππας Αθανάσιος 

3 Γεωργιάδης Άνθιμος 3 Νικολάου Λεωνίδας 

4 Δεμερτζής Νικόλαος   

5 Δεβετζής Εμμανουήλ   

6 Ζαπρίδης Ευστάθιος   

7 Ζλατίντσης Αντώνιος   

8 Ζλατίντσης Ευθύμιος   

9 Θωμαϊδης Κωνσταντίνος   

10 Ιντζές Νικόλαος   

11 Καραβασιλείου Σάββας   

12 Κορωνίδης Παύλος   

13 Λόκας Θεόδωρος   

14 Λούγγος Ζήσης 
 

  

15 Μαυροφρύδης Κυριάκος   

16 Μελαδίνης Αθανάσιος   

17 Μπακούρας Οδυσσέας         
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18 Νικηφόρου Κωνσταντίνος   

19 Παρίσης Γεώργιος  
 

  

20 Πασχαλίδης Θεόδωρος   

21 Σαββίδης Παναγιώτης   

22 Σιδηρόπουλος Σάββας   

23 Τσίντσιος Γεώργιος   

24 Φυταγκουρίδου Όλγα   

 
 

Στη συνεδρίαση  προσήλθε  και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος   που κλήθηκε 
νόμιμα. 

 Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κα Καλοπούλου Ευαγγελία. 
 

 
 Ο κ. Μπακούρας Οδυσσέας αποχώρησε μετά τη συζήτηση των εκτάκτων θεμάτων . 
 Η Κα Φυταγκουρίδου Όλγα αποχώρησε κατά τη συζήτηση των τριών τελευταίων 

θεμάτων . 
 
Το 11ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 3ο . 
Το 9ο θέμα αναβλήθηκε.  

 
 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος ζήτησε 
από το σώμα τη συζήτηση των ακόλουθων δύο εκτάκτων θεμάτων για τα οποία το σώμα 
συναίνεσε να συζητηθούν: 

 
1 Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης 

διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας  
2 Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα για υπογραφή της σύμβασης 

για τον καθαρισμό της κοίτης Κρουσοβίτη από τη ΜΟΜΑ (Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας)     

 
Το 12ο  θέμα της ημερήσιας εισηγήθηκε  ο  κ. Μελαδίνης Αθανάσιος ,   Αντιδήμαρχος  

Οικονομικών  και  αναφέρθηκε στο   με αριθμ. πρωτ: 141864/31-12-2018 έγγραφο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το οποίο  κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το 
ποσό των 16.055,88 € ως συμπληρωματική κατανομή 2018 για κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών των σχολικών που αφορούν τα έξοδα θέρμανσης . Το παραπάνω ποσό θα πρέπει ο 
Δήμος να το αποδεχθεί και στη συνέχεια να το κατανέμει μεταξύ των σχολείων της α΄/θμιας και 
της β΄/θμιας εκπαίδευσης. Προτείνεται η κατανομή να γίνει κατά 55% στα σχολεία  α΄/θμιας και 
κατά 45% στα σχολεία  της β΄/θμιας εκπαίδευσης . 
     Αφού ολοκληρώθηκε το θέμα  , ο κ.  Πρόεδρος  κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με 
την αποδοχή και την κατανομή των παραπάνω ποσών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού άκουσε την  εισήγηση του θέματος  και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις,  μετά από 

διαλογική συζήτηση  

 

 

 

 

Ομόφωνα  Αποφασίζει  
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1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 16.055,88 € για κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολικών μονάδων για δαπάνες θέρμανσης .  

2. Ορίζει όπως η χρηματοδότηση ποσού 16.055,88 €  κατανεμηθεί  κατά 8.830,73 € στα 
σχολεία  α΄/θμιας εκπαίδευσης και κατά 7.225,15 € στα σχολεία  β΄/θμιας 
εκπαίδευσης . 

 
      

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2019 .  
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
                Τ.Σ.Υ 
  ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
          Υπογραφή 1 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.Υ 

 
Υπογραφές 23 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 
Τ.Υ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ 
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