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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

         ΔΗΜΟ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 10/12-4-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 38/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 10ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 7ο     Καηανομή ΚΑΠ για ηην κάλσψη ηων λειηοσργικών αναγκών ηων  

                 Νομικών Προζώπων ηοσ Δήμοσ ινηικής. 

                 

                    

     ην ηδεξφθαζηξν , ζήκεξα ηελ 12ε ηνπ κελφο Απξηιίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σξίηε    θαη ψξα 17:00 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε κεηθηή ζχλζεζε δειαδή θαη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε δηα 

δψζεο παξνπζία , χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ πξση: 2684/08.04.2022  

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζε φινπο 

ηνπ 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 είθνζη ηξηψλ      (23) κειψλ  θαη ηελ απνπζία ηεζζάξσλ    (4) 

κειψλ,  φπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Θνζκίδεο Παλαγηψηεο 
2 Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια 2 Κνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο 

4 Γεκφπνπινο Θσλζηαληίλνο 4 Ραβαλίδεο Υξήζηνο 

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο   

7 Ειαηίληζεο Αληψληνο   
8 Ηληδέο Ληθφιανο   
9 Ησαλλίδνπ Καξία   

10 Θνξσλίδεο Παχινο   

11 Ιαδαξίδεο Θενιφγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινχγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξχδεο Θπξηάθνο   

15 Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο   
16 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

17 Ρφδε νπιηάλα   

18 αββίδεο Παλαγηψηεο   

19 παλίδεο Δπζχκηνο   

20 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

21 Σζίληζηνο Γεψξγηνο   

22 Φραγκαλής Δημήτριος   
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23 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξφεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) 
Αξγπξφπνπινο Θπξηάθνο (Θαζηαλνχζζαο) 3) Κειαδίλεο Θσκάο (Υαξνπνχ) 4) 
Κπειειήο Ληθφιανο (Ρνδφπνιεο 5) Λαδεξίδεο Παχινο (Βπξψλεηαο) 6) Ληθεθφξνπ 

Βαζίιεηνο (Αλαηνιήο) 7) Πεηξαθφπνπινο Ληθφιανο (Άλσ Πνξντα)   
 

     

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

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηψηεο εηζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζην πάλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξσηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαλ ζην 

Πξνεδξείν.  
Ο θ. Εαπξίδεο Δπζηάζηνο απνρψξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Ινχγγνο Εήζεο απνζπλδέζεθε απφ ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Σζίληζηνο Γεψξγηνο  απνρψξεζε  κεηά ηε  ζπδήηεζεο ηνπ 11νπ ζέκαηνο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 
 

Σν 7ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 
Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη αλαθέξζεθε ζηελ απφ 8-4-2022 

εηζήγεζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο , ε νπνία δηακνηξάζηεθε ζε φια ηα κέιε καδί κε ηελ 
πξφζθιεζε ηεο ζπλεδξίαζεο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

Γήκνπ πξέπεη λα απνδνζνχλ νη εηήζηεο επηρνξεγήζεηο πνπ απηά ιακβάλνπλ απφ 
ην Γήκν.  

πγθεθξηκέλα ην Λ.Π ¨ΠΡΟΛΟΗΑ ΘΑΗ ΑΓΩΓΖ ¨ ζχκθσλα κε ηε ζπζηαηηθή 

ηνπ πξάμε ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην  ΦΔΘ 1135/η.β΄/ 3-6-2011, ιακβάλεη απφ ην 
Γήκν  εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ  αλέξρεηαη ζε 350.000 € . Ζ παξαπάλσ 

ζπζηαηηθή πξάμε ηξνπνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα απμάλνληαο ηελ εηήζηα ηαθηηθή 
επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ζην πνζφ ησλ 375.000 € εηεζίσο θαη δεκνζηεχηεθε ζην 

ΦΔΘ  1442/Β/16-4-2020. Δπεηδή ην Λ.Π ήδε έιαβε ηελ 1ε δφζε ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνπ αλαινγεί , ην πνζφ πνπ απνκέλεη λα θαηαλεκεζεί απφ ην 
Γήκν αλέξρεηαη ζε 343.750 €.  

Πέξαλ ηεο επηρνξήγεζεο απφ ην Γήκν ην Λ.Π ¨ΠΡΟΛΟΗΑ & ΑΓΩΓΖ¨ 
επηρνξεγείηαη θαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. Ζ  ρξεκαηνδφηεζε πνπ πξνβιέπεηαη λα ιάβεη απφ 
ΘΑΠ αθαηξνχκελεο ηεο 1εο δφζεο πνπ ήδε θαηαλεκήζεθε , αλέξρεηαη ζε 
286.000 €  .  

 
Οκνίσο ην Λ.Π ¨ Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ ζχκθσλα κε ηε ζπζηαηηθή ηνπ πξάμε ε 

νπνία δεκνζηεχζεθε ζην  ΦΔΘ 1060/η.β΄/ 30-5-2011  , ιακβάλεη απφ ην Γήκν  
εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ  αλέξρεηαη ζε 160.804,11 €. Αθαηξνχκελεο ηεο 
1εο δφζεο πνπ ήδε θαηαλεκήζεθε , ην ππφινηπν πνζφ ηεο θαηαλνκήο αλέξρεηαη ζε 

147.403,74 € .  
 

Αθνχ νινθιεξψζεθε  ην ζέκα  ν θ. Πξφεδξνο πξφηεηλε λα εγθξηζεί ε 
θαηαλνκή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ Γήκνπ  θαη λα απνδνζνχλ ζηα λνκηθά 
πξφζσπα ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο .   

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο   θαη έιαβε ππφςε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο , κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
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Ομόφωνα  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
1. Δγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε πνζνχ 343.750 € ηνπ Γήκνπ πξνο ην Λ.Π ¨ 

ΠΡΟΛΟΗΑ ΘΑΗ ΑΓΩΓΖ¨ θαη νξίδεη φπσο ε παξαπάλσ δαπάλε βαξχλεη ηνλ 

Θ.Α 00.6715.04 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 
2022 .  

2. Απνδέρεηαη ηε ρξεκαηνδφηεζε πνζνχ 286.000 € πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη 
ν Γήκνο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ 2022 γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη εγθξίλεη 

ηελ κεληαία απφδνζή ηνπ ζην Λ.Π ¨ΠΡΟΛΟΗΑ ΘΑΗ ΑΓΩΓΖ¨  . Ζ 
παξαπάλσ απφδνζε ζα γίλεηαη κέζσ ηνπ Θ.Α 00.6712 ηνπ ζθέινπο ησλ 

εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022 . 
 

3. Δγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε πνζνχ 147.403,74 € ηνπ Γήκνπ πξνο ην Λ.Π ¨ 

Α.ΠΟ.ΓΡΑ.Η¨ θαη νξίδεη φπσο ε παξαπάλσ δαπάλε βαξχλεη ηνλ Θ.Α 
00.6715.03 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022.  

 

 
   Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 38/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
     ΣΙΝΣΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 22 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

  
ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


