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ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 15/2019
πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΘΔΜΑ:. Αποδοτή και καηανομή ποζού για ηην κάλσυη λειηοσργικών δαπανών
ζτολείφν (Γ’ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 2019).
ην Γαιαηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Γαιαηά ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ
έηνπο 2019, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ώξα 18:00 κκ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα έθηαθηε
ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ, κεηά από ηελ αξηζ. 5148/20-92019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα
Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 12, ήηνη:
Α.- ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παρόνηες
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο, 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.)νύριαο σηήξηνο,5.)
Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 7.)Θενδσξνπνύινπ νθία,8.)νύρια
ηπιηαλή,9.)Μέιινο Ησάλλεο,10.)Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,11.)Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια,
12.)Καξλέδεο ππξίδσλ,
Απόνηες
1.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,2.) Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο, 3.) Παληειήο Βαζίιεηνο,4.) ακπάλεο
Γεκήηξηνο,5.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,6.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,7.)Αλδξένπ Υξπζνύια,8.)Κεξακίδαο
Γεώξγηνο,9.)Αζαλαζίνπ άββαο.

Β.- ΓΗΜΑΡΥΟ: Πολλάλης Υρ. πσρίδφν , Παρών.
ΠΑΡΟΝΣΔ:
1.)Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,2.)Κνηδηάο ηακάηηνο,Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.)Μνύγηνπ
Μαξία,Κ.ΆλσΦαλαξίνπ,4.)Λαδάξνπ Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,5.) Παπιήο Ησζήθ, Κ.
Κπςέιεο.
ΑΠΟΝΣΔ:
1)Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά,2)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3)Νηάλνο
Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,4)Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο,5)Υαηδίλαο
Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ
Σα πξαθηηθά ηήξεζε ε ηαθηηθή Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Δπαγγειία Παπαρξήζηνπ..
Αριθμός Θέμαηος: 1ο ΠΡΟ/ Η/Γ.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 115/2019

ΘΔΜΑ:. Αποδοτή και καηανομή ποζού για ηην κάλσυη λειηοσργικών δαπανών
ζτολείφν (Γ’ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 2019).
Ο Πξόεδξνο αθνύ εθθώλεζε ην πξώην ζέκα πξν εκεξήζηαο δηαηάμεσο, γλσξίδεη ζην ζώκα όηη
ην παξόλ εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν
67 παξ.7. ηνπ Ν 3852/2010.
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξ.6 ηνπ Κ.Γ.Κ. Ν3463/06 γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα
σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γηα απηό πξέπεη πξώηα λα απνθαζηζζεί από ηελ
απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη ην
ζέκα είλαη θαηεπείγνλ.
ηε ζπλέρεηα θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
Α Π Ο Φ Α  ΗΕ Δ Η :
Οκόθσλα δέρεηαη ην ζέκα σο έθηαθην.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ην
ππ αξηζ. 93363/20-9-2019 έγγξαθν ηνπ Σ.Π.Γ. πξνηείλνληαο ηελ απνδνρή ηνπ.
ηελ ζπλέρεηα ν Πξνεδξεύσλ θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Οκόθσλα απνδέρεηαη ην ππ αξηζ. 93363/20-9-2019 έγγξαθν ηνπ Σ.Π.Γ θαηαλέκνληαο ην
επηδνηνύκελν πνζό ησλ εηθνζηπέληε ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ έληεθα επξώ θαη είθνζη δύν ιεπηώλ
(25.112,27 e),πνπ αθνξά ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζρνιείσλ – Γ΄ θαηαλνκή 2019, σο εμήο:
1)Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ
επηρνξεγείηαη κε ην πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα έμη επξώ (12.556,00 e).
2) Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ
επηρνξεγείηαη κε ην πνζό ησλ δώδεθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα έμη επξώ θαη είθνζη
επηά ιεπηά ( 12.556,27 e).
3)Δγγξάθεη ην πνζό ησλ 25.112,27 επξώ ζηνλ Κ.Α. 4319 (εζόδσλ) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ
Κ.Α. 00.6711 (εμόδσλ) ηνπ πξνϋπ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ

Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 115/2019
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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