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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                             
       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ    Απιθμόρ Απόθαζηρ :111 /2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20εο/2022  πλεδξίαζεο ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο -Μεζάλσλ 
 

ΘΔΜΑ : «Έγκριση της σπ αριθ. 5/22 της Δ.Ε.Π.» 

 
ήκεξα ηελ 23ε επηεκβξίνπ  2022 εκέξα Παξαζθεπή  θαη από ώξα 21:00 έσο 23.30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη  θαη θαηόπηλ ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ππ’ αξηζκ.20/2022 θαη Αξ. 
Πξση.: 4862/ 19-09-20022,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 13, 
σο θάησζη 
 
 Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ       
1. Σδηληέξεο Αλδξέαο (Ππόεδπορ), 2. Μέιινπ Μαξία, 3. Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, 
5. Λίηζαο Κσλ/λνο, 6. νύριαο σηήξηνο, 7. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 8. Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 9. Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο, 10. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 11. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12. Καξλέδεο ππξίδσλ 
(πξνζήιζε ζην 2

ν
 ζέκα ΖΜ/Γ),13.Αζαλαζίνπ άββαο (Ο θ. Αζαλαζίνπ άββαο δήισζε παξώλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνρώξεζε πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
ΑΠΟΝΣΔ 
1. Θενδσξνπνύινπ νθία, 2. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, 3. Αλδξένπ Υξπζνύια, 4. Παληειήο Βαζίιεηνο, 
5.Μέιινο Ησάλλεο, 6. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 7. ακπάλεο  Γεκήηξηνο, 8. νύρια ηπιηαλή. 
 
Β. ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ. ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  Οςδείρ 
ΑΠΟΝΣΔ:  1. Κνηδηάο ηακάηηνο (Κ.Σαθηηθνύπνιεο), 2.  Μνύγηνπ Μαξία  (Κ. Άλσ Φαλαξίνπ), 3. Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο  (Κ.Μεγαινρσξίνπ), 4. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κ.Λνπηξνπόιεσο),  5. Παπιήο Ησζήθ  (Κ. Κπςέιεο), 
6. Λίιινο ππξίδσλ (Κ.Καξαηδά), 7. Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο  (Κ.Γξπόπεο), 8. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο  
(Κ.Γαιαηά),  9.  Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο  (Κ.Κνπλνππίηζαο), 10. Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κ.Σξνηδήλνο). 
 

 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο.  
 
Θέκα 12ν                                                                                            Α.ΑΠ: 111/22 
 

ΘΔΜΑ : «Έγκριση της σπ αριθ. 5/22 της Δ.Ε.Π.» 

 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια ν 

νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ςπ απιθ. 5/22 απόφαση  Δ.Ε.Π η οποία έσει ωρ εξήρ: 
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«Λακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 55904/29-08-2022απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ κε 

ζέκα «Γ’ θαηαλνκή πνζνύ 28.000.000,00€ από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο έηνπο 2022, ζε 

όινπο ηνπο Δήκνπο ηεο ρώξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο», θαζώο 

θαη ην ππ’αξηζκ. 84119/30-08-2022έγγξαθν ηεο Δ/λζεο Δ9 Καηαζέζεσλ ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ κε ην νπνίν ν Δήκνο Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ επηρνξεγείηαη κε 

ην πνζό ησλ εηθνζηπέληε ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ ελελήληα επξώ (25.590,00€) πνπ αθνξά 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζρνιείσλ (Γ’θαηαλνκή 2022)εθ ησλ νπνίσλ γίλεηαη θξάηεζε γηα Πξνκήζεηα 

Τ.Π.Δ. ην πνζό ησλ ηξηάληα νθηώ επξώ θαη ηξηάληα ελλέα ιεπηώλ (38,39 €). Επνκέλσο θαινύκαζηε 

λα επηκεξίζνπκε ην πνζό ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ, πεληαθνζίσλ πελήληα έλα επξώ θαη εμήληα έλα 

ιεπηώλ (25.551,61 €) ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Εηζεγνύκεζα: 

i. Η Σρνιηθή Επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ λα 

επηρνξεγεζεί κε ην πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξώ θαη νγδόληα 

ιεπηώλ(12.775,80€) θαη  

ii. Η Σρνιηθή Επηηξνπή Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ κε ην 

πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξώ θαη νγδόληα έλα 

ιεπηώλ(12.775,81€).   

 

 
 

 
 
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1.Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζ. 5/22 απόθαζε Γ.Δ.Π. 
       

      2. Η Σρνιηθή Επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ λα 

επηρνξεγεζεί κε ην πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξώ θαη νγδόληα 

ιεπηώλ(12.775,80€) θαη  

     3.Η Σρνιηθή Επηηξνπή Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ κε ην 

πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ, επηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε επξώ θαη νγδόληα έλα 

ιεπηώλ(12.775,81€).   

    4.Εγγξάθεη ζηνλ Κ.Α. 4311 ην πνζό ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ, πεληαθνζίσλ πελήληα έλα επξώ 

θαη εμήληα έλα ιεπηώλ (25.551,61 €) θαη θάλεη ηελ ςήθηζε ηεο πίζησζεο. 

 
 
Ζ παπούζα απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό  :111 /2022 
 
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 
                                     Τπνγξαθή                                                      Τπνγξαθέο 
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ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


