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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/16-1-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 3/1018 
Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη των λειτουργικών 
τους δαπανών (Δ’ δόση 2017). 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 16 Ιανουαρίου 
2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 675/12-1-2018 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 Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Πολυχρόνης Ιερόθεος Σταμούλης Ιωάννης 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Δήμας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Δρένης Αθανάσιος 

Κορώσης Σπυρίδων  Μαρινάκης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων 

Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 
Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 

Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος --------------- 

Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 

Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης  

Κολάτας Ιωάννης   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη  των μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 14/2017 απόφαση της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

«Περί  κατανομής της τακτικής επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου 

για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού 

τροχονόμου (Δ΄ δόση 2017), η οποία έχει ως εξής: 
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«Εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διατάξεως περί του εν περιλήψει 

αντικειμένου, ο κος Πρόεδρος θέτει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την 
υπ’αρ.38479/10-11-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την 
κατανομή της τακτικής επιχορήγησης προς τους Δήμους εκ του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Μεγαρέων  επιχορηγείται με την Δ’ 
δόση 2017 από τους ΚΑΠ,  ποσού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 
(64.700,00 €), για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το αρχικό ποσό της 
επιχορήγησης των 64.700,00 € γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
παρακράτηση ποσού 97,05€  ως προμήθεια και αποδίδεται στο Δήμο το ποσό των 
64.602,95€. Από το ποσό των 64.602,95 €, ποσό 5.104,00€ (1 μήνας Χ 1.584,00€ και 
2 μήνες Χ 1760,00 €) αφορά στην αποζημίωση για την τρίμηνη εργασία αντιστοίχως 
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017, των εθελοντών σχολικών τροχονόμων 
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  και το υπόλοιπο ποσό των 59.498,95 
€ κατανέμεται ως εξής : η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση επιχορηγείται με το ποσό των 
τριάντα τεσσάρων  χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα επτά λεπτών 
(34.482,47 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και η 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτών (25.016,48 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων. Επίσης ο κος Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν του Δ.Σ. την κατανομή του ως άνω 
ποσού των 59.498,95 € διανεμημένο σε κάθε σχολείο της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο μαθηματικό τύπο. 
        Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού έλαβε υπόψη της τα εκτεθέντα υπό του 
Προέδρου και την υπ’αρ.38479/10-11-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
συζήτησε  και αντάλλαξε απόψεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Κατά πλειοψηφία τεσσάρων Δ.Σ/λων έναντι ενός                                     
         Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή της Δ΄ δόση 2017 της 
τακτικής επιχορήγησης, ποσού 64.700,00 € αρχικώς και μετά τις κρατήσεις 64.602,95€ 
προς στις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως κάτωθι: 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων:      
Ποσό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα επτά 
λεπτών (34.482,47 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσό πέντε  χιλιάδων εκατό τεσσάρων ευρώ 
(5.104,00€) για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.  
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων: 
Ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (25.016,48 €) για 
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
     Ο κος Μιχαήλ Παπαδόπουλος ψηφίζει λευκό. 
Β)  Εξουσιοδοτεί τον κο Πρόεδρο για τα περαιτέρω.  
                        Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2017»  

…………………………………………………… 
 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη του την υπ’ αρ. πρωτ. 
38479/10-11-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  σύμφωνα με την οποία ο 
Δήμος μας επιχορηγήθηκε με την Δ’ δόση 2017, καθώς και την υπ’ αριθ 14/2017 
απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 65 
του Ν. 3852/10. 
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Α Π Ο Φ Α ΣΙ Ζ Ε Ι 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

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

Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας με το συνολικό ποσό των  εξήντα τεσσάρων 
χιλιάδων εξακοσίων δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (64.602,95 €), για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  στις σχολικές επιτροπές ως κάτωθι: 

 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων:      
α) Ποσό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα 

επτά λεπτών (34.482,47 €) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων  και 

β) ποσό πέντε  χιλιάδων εκατό τεσσάρων ευρώ (5.104,00€) για την αποζημίωση 
των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.  

 
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων: 
Ποσό είκοσι πέντε χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (25.016,48 €)  

 
    Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος ψηφίζει λευκό. 
 
  Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.              

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμ. 3./2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
Ο Πρόεδρος της  Κοσμόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Παπαπανούσης Νικόλαος Κολάτας Ιωάννης 

Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
 Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
 Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος Δημήτριος Μπερδελής Γεώργιος 

 Ρήγα Ιωάννα Μαργέτης Παναγιώτης 

 Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Καστάνη Αικατερίνη Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


