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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               29.11.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  334/2021 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης 

 

 

 ΘΕΜΑ: Αποδοχή ποσού επιχορήγησης ύψους 33.175,00€ από τους ΚΑΠ για τις λειτουργικές δαπάνες των 

σχολείων (εισήγηση για αναμόρφωση) 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από 

την 24820/25-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος 

Κοσμάς  5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

Η πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα  ότι το 3
ο
 θέμα  αποσύρεται.  

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Βάσει της με α.π. 85940/22-11-2021 Απόφασης Αναπληρωτή ΥΠ.ΕΣ, αποδίδεται στον Δήμο ποσό ύψους 

33.175,00€ από τους ΚΑΠ  για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Το ποσό αυτό θα αποδοθείς στις 

Σχολικές Επιτροπές. 

 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη,   

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και τις διατάξεις της παργ.1 του άρθρου 161 του Ν.3463/2006 

 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την αριθμ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ 

 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ.194/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου  

 

προτείνεται: 

1. Η αποδοχή από το Υπουργείο Εσωτερικών του ποσού  των 33.175,00€ από τους ΚΑΠ  για τις 

λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και η ισόποση απόδοσή του στις  Σχολικές Επιτροπές. 
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2. Η ενίσχυση με το ανωτέρω ποσό του ΚΑ εσόδου 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο55, ν.1946/1991)» και η ισόποση  

ενίσχυση του αντίστοιχου ΚΑ εξόδων 00.6711.01 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για  λειτουργικές 

δαπάνες» 

 

 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω εισήγηση     

του  προέδρου 

 

                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α)  1.  Αποδέχεται  από το Υπουργείο Εσωτερικών το ποσό  των 33.175,00€ από τους ΚΑΠ  για τις λειτουργικές 

δαπάνες των σχολείων και η ισόποση απόδοσή του στις  Σχολικές Επιτροπές. 

      2.  Ενισχύει  με το ανωτέρω ποσό του ΚΑ εσόδου 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο55, ν.1946/1991)» και η ισόποση  ενίσχυση του 

αντίστοιχου ΚΑ εξόδων 00.6711.01 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για  λειτουργικές δαπάνες» 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  334/2021 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  30.11.2021 

 

 

 

 

 

                  Η Πρόεδρος 

 

 Αποστολίδου Μαρία 

 

 

 

 


