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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 136/2018 
1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας 

και Β/θµιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών και την αποζηµίωση 
σχολικού τροχονόµου (β’ δόση 2018). 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 5ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη  των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 4/2018 απόφαση της  ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας: 
«Περί  κατανοµής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του 
∆ήµου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και 
του σχολικού τροχονόµου (Β΄ δόση 2018), η οποία έχει ως εξής: 

«Ο κος  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει 

αντικειµένου, ο κος Πρόεδρος θέτει στα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας την 
υπ’αρ.πρωτ.15913/02-05-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά µε την Β’ 
κατανοµή της τακτικής επιχορήγησης εκ του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους ∆ήµους  
σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος Μεγαρέων επιχορηγείται µε την Β’ δόση του 2018, από 
τους Κ.Α.Π., µε το ποσό των εβδοµήντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ (72.140,00€)  
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Από το αρχικό ποσό της επιχορήγησης των 72.140,00 € 
γίνεται παρακράτηση προµήθειας ποσού 108,21€  από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, σύµφωνα µε το υπ’αριθ.πρωτ. 53161/04-05-18 έγγραφό τους και αποδίδεται στο 
∆ήµο το ποσό των 72.031,79 €. Το ποσό αυτό των 72.031,79 € κατανέµεται ως εξής : η 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση επιχορηγείται µε το ποσό των σαράντα µίας  χιλιάδων 
επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (41.745,85 €) για την κάλυψη 
των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την αµοιβή των σχολικών τροχονόµων και η 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση µε το ποσό των τριάντα  χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε 
ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (30.285,94 €) για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων. Τα ως άνω ποσά θα κατανεµηθούν στα σχολεία της Πρω- 
τοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο µαθηµατικό 
τύπο.  

Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας αφού έλαβε υπόψη της τα εκτεθέντα υπό του 
Προέδρου, την υπ’αρ. πρωτ. 15913/02-05-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
συζήτησε  και αντάλλαξε απόψεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Κατά πλειοψηφία πέντε (5)  ∆.Σ/λων έναντι ενός (1) ∆.Σ/λου     
Α) Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κατανοµή της Β΄ δόση 2018 της τακτικής 
επιχορήγησης, ποσού 72.140,00 € αρχικώς και µετά τις κρατήσεις προµηθείας του 
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ποσό 72.031,79€,  προς στις σχολικές επιτροπές, 
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως κάτωθι: 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μεγαρέων:      
Ποσό σαράντα µίας χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών 
(41.745,85 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και την αποζηµίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόµων.  
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μεγαρέων: 
Ποσό τριάντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών 
(30.285,94 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
    Τα ως άνω ποσά θα κατανεµηθούν στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο Σχολικών 
Επιτροπών και βάσει του εγκεκριµένου µαθηµατικού  τύπου .  
    Μειοψηφεί το µέλος της ∆ΕΠ κος Μιχ. Παπαδόπουλος ο οποίος αναφέρει τα εξής : 
«ψηφίζω κατά της κατανοµής της Β’δόσης 2018 γιατί έτσι κι’ αλλιώς τα χρήµατα πρώτον 
δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των σχολείων και δεύτερον ο τρόπος που 
γίνεται η κατανοµή δεν διασφαλίζει ότι πηγαίνουν στα σχολεία τα χρήµατα που δικαιούνται 
για την λειτουργία τους. Τρανό παράδειγµα η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση που δεν πήρε 
ούτε ένα ευρώ από τις δύο δόσεις ( Γ’ κατανοµή 2017 και ∆΄κατανοµή 2017) ακυρώνοντας 
έτσι και την λειτουργία της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας»   
     Β)  Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τα περαιτέρω.  
                                             Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 4/2018.  

------------------------------------------------------------------------- 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αρ. πρωτ. 15913/02-05-
2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύµφωνα µε το οποίο ο ∆ήµος µας 
επιχορηγήθηκε µε την Β’ δόση 2018, καθώς και την υπ’ αριθ  4/2018 απόφαση της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 65 
του Ν. 3852/10. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ (22) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
Α) Εγκρίνει την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών της Α/θµιας & 

Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου µας (Β΄ δόση 2018) µε το συνολικό ποσό των 
εβδοµήντα δύο χιλιάδων τριάντα ενός ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτών 
(72.031,79 €), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και την αποζηµίωση  σχολικών 
τροχονόµων ,  ως κάτωθι: 

 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μεγαρέων:      
Ποσό σαράντα µίας  χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε 
λεπτών (41.745,85 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και την αποζηµίωση των εθελοντών σχολικών 
τροχονόµων.  
 
Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Μεγαρέων: 
Ποσό τριάντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων 
λεπτών (30.285,94 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χοροζάνης Αντώνιος και Λέλης Μελέτιος 
µειοψηφούν. 
 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος µειοψηφεί επειδή: «είναι δύο διαφορετικές 
επιτροπές µε δύο διοικήσεις σε ένα θέµα και ζητώ την αναβολή και τον 
διαχωρισµό σε δύο διαφορετικά θέµατα.  Επίσης έχω ζητήσει προ µηνός 
εγγράφως από την Β/θµια Σχολική Επιτροπή οικονοµικά στοιχεία τα οποία δεν 
µου έχουν δοθεί έως τώρα µε αρ. πρωτοκόλλου 40?20-4-2018». 
 
 Στο σηµείο αυτό απεχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χοροζάνης 
Αντώνιος και προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 
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B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  136/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


