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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  
Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  9 - 7 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  Απόφασης : 251/2012 
 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή του ποσού των 11.252,00 €, ψήφιση της πίστωσης σε βάρος του Κα 00.6715.02 
µε τίτλο «Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικούς τροχονόµους» του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2012 και απόδοσή της στην Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του 
δήµου. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9ην του µήνα Ιουλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 9036/5-7-2012 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, 
Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μεζίκης Βασίλειος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς 
Γεώργιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Παπαδήµας Αναστάσιος, 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 5ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο Αντιδήµαρχος κος 
Καζαντζίδης Γ.  έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι µε την 27464/09.07.2012 απόφαση του 
υπουργού εσωτερικών, αποδίδεται στους δήµους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2012, ποσό για κάλυψη δαπανών υλοποίησης του θεσµού που αφορά τον 
εθελοντή σχολικό τροχονόµο.  
Η κατανοµή των ποσών γίνεται µέσω του λογαριασµού του υπουργείου εσωτερικών, που τηρείται 
στο ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα αυτής της απόφασης στον δήµο µας κατανέµεται το ποσό 
των 11.252,00€  αποκλειστικά και µόνο για την υλοποίηση του θεσµού για τον εθελοντή σχολικό 
τροχονόµο κατά το διάστηµα από 9 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012, το οποίο ποσό θα 
εισαχθεί στην οικονοµική διαχείριση του δήµου µε γραµµάτιο είσπραξης στον  Κ.Α 0615 του 
σκέλους των εσόδων, µε τίτλο «Επιχορήγηση για αποζηµίωση σχολικών τροχονόµων »  
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Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου,  προτείνει την αποδοχή του ποσού 
των 11.252,00€, την ψήφιση της πίστωσης σε βάρος του ΚA 00.6715.02 µε τίτλο «Επιχορήγηση 
σχολικών επιτροπών για σχολικούς τροχονόµους» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 
και  την απόδοσή της στην Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του δήµου. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την παργ. 3 του άρθρου 45 του Ν.2696/1999 και 
την παργ.45 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000, την Κ.Υ.Α 47455/2007 περί αποζηµίωσης 
εθελοντών σχολικών τροχονόµων, τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
έτους 2012, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ.391/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
  
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                       Οµόφωνα 
 
Α). Αποδέχεται το ποσό των 11.252,00€ που αποτελεί επιχορήγηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012, για κάλυψη δαπανών 
υλοποίησης του θεσµού που αφορά τον εθελοντή σχολικό τροχονόµο.  
Β). Ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση των 11.252,00€ σε βάρος του ΚA 00.6715.02 µε τίτλο 
«Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικούς τροχονόµους» του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2012 και  την απόδοσή της στην Σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του δήµου. 
Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 251/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 19 - 7 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


