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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: 13/25-5-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 70/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 13ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 4ο     Αποδοτή και καηανομή ποζού 87.338,79 € για κάλσυη  

                 λειηοσργικών αναγκών ηφν ζτολικών μονάδφν . 

 

 

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 25ε ηνπ κελόο Κατνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Σεηάξηε    θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε  δηα δώζεο παξνπζία , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 

πξση: 3776/17.05.2022  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε νπνία 

επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  Γήκαξρν 

θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  Λ.3852/2010 

(ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη πέληε      (25) κειώλ  θαη ηελ απνπζία δύν    (2) κειώλ,  

όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Ραβαλίδεο Χξήζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο   

 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο   

5 Γήκνπ Ησάλλεο   

6 Ειαηίληζεο Αληώληνο   

7 Ηληδέο Ληθόιανο   
8 Ησαλλίδνπ Καξία   

9 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο   

10 Θνξσλίδεο Παύινο   
11 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο   
12 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο   

13 Ινύγγνο Εήζεο   

14 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   

15 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο   
16 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο   

17 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   

18 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

19 Ρόδε νπιηάλα   

20 αββίδεο Παλαγηώηεο   

21 παλίδεο Δπζύκηνο   

22 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   
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23 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

24 Φραγκαλής Δημήτριος   

5 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία. 
 

     

 ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ 
θιήζεθε λόκηκα. 
 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο ν θ. 
Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα λα ζπδεηεζνύλ εθηάθησο ηα αθόινπζα δύν 

ζέκαηα: 
1. Οξηζκόο εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ ζην πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην 

ζπκβνύιην γηα ηελ επηζεώξεζε-άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Π.Δ εξξώλ. 

2. Παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ακκνιεςίαο . 

 
Σν ζώκα νκόθσλα ζπλαίλεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπο.  
 

Σν 4ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο, 
Αληηδήκαξρνο Παηδείαο    θαη   αλαθέξζεθε ζην   από 13-5-2022 έγγξαθν ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ζύκθσλα κε ην νπνίν  θαηαλεκήζεθε ζην 
Γήκν καο ην πνζό ησλ 87.338,79 € γηα θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ  ησλ 
ζρνιηθώλ κνλάδσλ (β΄θαηαλνκή) . Σν παξαπάλσ πνζό ζα πξέπεη ν Γήκνο λα ην 

απνδερζεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην θαηαλέκεη κεηαμύ ησλ ζρνιείσλ ηεο α΄/ζκηαο θαη 
ηεο β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξνηείλεηαη ε θαηαλνκή λα γίλεη θαηά 70% ζηα ζρνιεία  

α΄/ζκηαο θαη θαηά 30% ζηα ζρνιεία  ηεο β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο . 
     Αθνύ νινθιεξώζεθε ην ζέκα  , ν θ.  Πξόεδξνο  θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη 
ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ πνζώλ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ άθνπζε ηελ  εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη έιαβε ππόςε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο,  κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

Ομόυωνα  Απουασίζει  

1. Απνδέρεηαη ηε ρξεκαηνδόηεζε πνζνύ 87.338,79 € γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ 
δαπαλώλ  ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ (β΄θαηαλνκή) .  

2. Οξίδεη όπσο ε ρξεκαηνδόηεζε πνζνύ 87.338,79 €  θαηαλεκεζεί  θαηά 
61.137,15 € ζηα ζρνιεία  Α΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θαηά 26.201,64 € ζηα 
ζρνιεία  Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο . 

 
 

  Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 70/2022 .  

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

                Σ..Τ 
    ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Τ 
 

Τπογραθές 24 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

Σ.Τ 
 

ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 
 

 

ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 


