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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  

Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  25 - 6 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  απόφασης : 232/2012 
 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης. 
Τροποποίηση προϋπολογισµού.  
 
 
 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Ιουνίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 8161/21-6-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος 
Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου 
Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Κατσαρός Ιωάννης, 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά δεν  
παρέστησαν. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης Γ. έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 202 
του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι «µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή 
χρηµατικών επιχορηγήσεων  σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου»  
 
Λόγω της δεινής οικονοµικής κατάστασης, η οποία συνεχίζεται στη χώρα µας, οι τακτικές 
επιχορηγήσεις τόσο του ∆ήµου όσο και των σχολικών επιτροπών έχουν υποστεί µεγάλες 
περικοπές. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η µεγάλη περικοπή στην τακτική 
επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για τα έτη 2011 και 2012: 
 
2011 
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Α΄ Κατανοµή  24/2/2011       140.884,92 € 
Β΄ Κατανοµή  10/5/2011       140.884,92 € 
Γ΄ Κατανοµή    8/9/2011         93.923,27 € 
∆΄ Κατανοµή  23/11/2011       93.923,27 € 
                                              469.616,38 € 
                            
2012 
 
Μέχρι σήµερα  (τέλος  πρώτου  εξαµήνου του 2012) έχει έρθει στο ∆ήµο µας µόνο η Α΄ Κατανοµή 
για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων ποσού 93.923,27 €. 
 
Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι να συσσωρεύονται στις σχολικές επιτροπές τα 
απλήρωτα τιµολόγια  και τα οποία µάλιστα αφορούν στις εντελώς απαραίτητες και ανελαστικές 
λειτουργικές τους δαπάνες. 
Οι απλήρωτοι λογαριασµοί του Φυσικού Αέριου , του οποίου η τιµή αυξήθηκε κατά πολύ και επί 
πλέον προστέθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι έως σήµερα :  
Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή :   23.633,26 € 
∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή:  20.409,53 € 
                  ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ:   44.042,79 €      
 
Εάν δεν αντιµετωπίσουµε άµεσα το πρόβληµα αυτό, η εταιρεία του φυσικού αέριου θα 
προχωρήσει σε διακοπή των παροχών, πράγµα που σηµαίνει µεγάλα τέλη επανασύνδεσης 
δηλαδή αύξηση ουσιαστικά του χρέους. 
Σε επικοινωνία της Αντιδηµάρχου  Παιδείας   µε το Φυσικό Αέριο, η εταιρεία δέχτηκε πεντάµηνο 
διακανονισµό των   οφειλών µε πρώτη δόση την 29η Ιουνίου του 2012. 
Επειδή σήµερα τα οικονοµικά των σχολικών επιτροπών είναι σε µηδαµινά επίπεδα λόγω των 
µέτρων της δηµοσιονοµικής πολιτικής που εφαρµόζεται, προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
 
Α) να καλύψει ο ∆ήµος από ίδια έσοδα  το ποσό των παραπάνω οφειλών των δύο (2) Σχολικών 
Επιτροπών του ∆ήµου µας   µε  έκτακτη επιχορήγηση , η οποία είναι δαπάνη που εµπίπτει στους 
σκοπούς της σχολικής επιτροπής.  
Μόλις αποδοθεί  από το Υπουργείο Εσωτερικών η επόµενη (Β΄) κατανοµή  για τις λειτουργικές 
δαπάνες των σχολείων , το συνολικό ποσό των 44.042,79 €  θα επιστραφεί στο ∆ήµο. 
Β) Επειδή δεν υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση γι’ αυτό το σκοπό αναµορφώνει τον 
προϋπολογισµό ως εξής :  
Μεταφέρει από το αποθεµατικό στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 00.6731.01 µε τίτλο «Εκτακτη 
επιχορήγηση σχολικών επιτροπών» ποσό 44.042,79€, το οποίο κατανέµει στις σχολικές 
επιτροπές ως εξής :  
1.- Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης      ποσό 23.633,26 € 
2.- Σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης   ποσό 20.409,53 € 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την παράγραφο 1 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 

   
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                             Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει έκτακτη επιχορήγηση στις  δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας   (Πρωτοβάθµια 
Σχολική Επιτροπή :   23.633,26 € και ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή:  20.409,53 € ) συνολικού 
ποσού 44.042,79€, η οποία είναι δαπάνη που εµπίπτει στους σκοπούς της σχολικής επιτροπής.  
Μόλις αποδοθεί  από το Υπουργείο Εσωτερικών η επόµενη (Β΄) κατανοµή  για τις λειτουργικές 
δαπάνες των σχολείων , το συνολικό ποσό των 44.042,79 €  θα επιστραφεί στο ∆ήµο. 
Β). Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό (επειδή δεν υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση γι’ αυτό το σκοπό)  
ως εξής :  
Μεταφέρει από το αποθεµατικό στον νεοδηµιουργούµενο ΚΑ 00.6731.01 µε τίτλο «Εκτακτη 
επιχορήγηση σχολικών επιτροπών» ποσό 44.042,79 € , το οποίο κατανέµει στις σχολικές επιτροπές 
ως εξής :  
1.- Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης      ποσό 23.633,26 € 
2.- Σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης   ποσό 20.409,53 € 
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Γ). Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.808,57€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6731.01 µε τίτλο «´Έκτακτη επιχορήγηση 
σχολικών επιτροπών» για την πληρωµή της α’ δόσης από τα οφειλόµενα ποσά στην εταιρεία φυσικού 
αερίου (3.726,66€ στην Α/θµια Σχολική Επιτροπή και 4.081,91€ στην Β/θµια Σχολική Επιτροπή).   
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 232/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 26 - 6 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


