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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 24/2021 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 20 του μήνα Δεκεμβρίου  του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
20:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δια ζώσης & μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7934/15-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  11.  Καραναστάσης Αθανάσιος * 

2. Σίμος Βασ.   12. Βλάχος Αθαν.* 

3. Μητσογιάννης Nικ.  13. Κολλάτος Κων/νος 

4. Ζαρδούκας Κων.  14. Διψάνας Αχιλλεύς* 

5. Μαϊμάρης Δημ.*  15. Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.  16. Αργυρίου Ιωάννης* 

7. Κρικώνης Χρ.  17. Κοντογιάννης Ιωα.  

8. Γκατζόγιας Παναγιώτης  18. Σαΐτης Αστέριος 

9. Νικολάου Γεώργιος *  19. Κωστή Μαρία 

10. Γκανάτσιος Ζήσης *  20. Χαδουλός Κων. 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή   5. Ντόντος Γεωργ.   

2. Τσεργάς Κων/νος   6. Ζησάκη Ξανθή 

3. Καρατέγος Μιχάλης  7. Νταναβάρα Αργυρή 

4. Τσούγιας Χρήστος  Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

* Με  τηλεδιάσκεψη 
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΜααννώώλληηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. ΚΚυυρρίίττσσηηςς,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 3ο  ). «Έκτακτη Επιχορήγηση Β’ θμιας Σχολικής Επιτροπής» 
Αριθμός   Απόφασης ( 113) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης. 
 
 Ο ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζει, 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 202, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε από το 
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άρθρο 38 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14.4.2014), ότι:«1. Α. Με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων: ... v. σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, 
επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. Β. Η παροχή χρηματικών 
επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, ... αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι 
σχολικές επιτροπές» και στο άρθρο 243, ότι: «1. Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, 
συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Σχολικές Επιτροπές", οι 
οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 
1894/1990 (ΦΕΚ Α΄110), όπως κάθε φορά ισχύει. ... 4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η 
διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας 
των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, 
αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.) ...». Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις 
επιτρέπεται κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου η επιχορήγηση από τους Δήμους 
των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιπροσθέτως, 
της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. 

 
Η ετήσια επιχορήγηση προς τις σχολικές επιτροπές του  Δήμου Τεμπών σε σχέση με 

το 2011 είναι μειωμένη κατά 50% περίπου τη στιγμή που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, 
του ρεύματος και γενικά όλων των δαπανών έχει αυξηθεί  δραματικά.  

 
Λόγω της ελλιπέστατης  χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, και κυρίως 

λόγω της έκτακτης δαπάνης που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το έργο  του Δήμου Τεμπών 
"Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο-Λύκειο 
Γόννων”, είναι απαραίτητη η έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο στην Β’ θμια Σχολική 
Επιτροπή. 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  
α) την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων και Λυκείων  Δήμου 
Τεμπών (Β’ θμια), για κάλυψη της έκτακτης δαπάνης για την ολοκλήρωση του έργου:  
"ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  ΑΑΠΠΕΕ  σσττοο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο--

ΛΛύύκκεειιοο  ΓΓόόννννωωνν"  με το ποσό των 7.000,00€  
 

β) Εγκρίνει πίστωση ποσού 7.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 02.00.6731.03 του προϋπολογισμού 
έτους 2021.  

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

άρθρο 202 Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

1. Την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίων και Λυκείων  Δήμου 
Τεμπών (Β’ θμια), για κάλυψη της έκτακτης δαπάνης για την ολοκλήρωση του έργου:  
"ΕΕππεεμμββάάσσεειιςς  εεξξοοιικκοοννόόμμηησσηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  ΑΑΠΠΕΕ  σσττοο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο--

ΛΛύύκκεειιοο  ΓΓόόννννωωνν"  με το ποσό των 7.000,00€  
 

2. Εγκρίνει πίστωση ποσού 7.000,00€ σε βάρος του ΚΑΕ 02.00.6731.03 του προϋπολογισμού 
έτους 2021.  
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Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α    113/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Κυρίτσης Γεώργιος 
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