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Αρ. απόφ. 251/2016
Περίληψη
Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής
Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης
υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού
τροχονόμου.
Σήμερα 9 Μαΐου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 5-5-2016
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης, 8)Δ.Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης, 11)Γ.Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15)Μ. Παπαϊωάννου,
16)Λ.Ακριβόπουλος,
17)Σ.Ασλάνογλου,
18)Γ.Ορφανίδης,
19)Ε.Ιακωβίδου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21)Α.Σιακαβάρας,
22)Θ.Τέτος, 23)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 24) Μ. Σουμελίδης,
25)Ζ.Πατσίκας, 26) Α. Καγκελίδης, 27)Ι.Παπαγιάννης,
28)Σ.Ελευθεριάδου,
29)Ν.Μπέκης,
30)Π.Παπαδίνα,
31)Α.Αποστολόπουλος, 32)Α.Μαρκούλης.

Απόντες
Γ.
Κάκαρης,
Ι.Χειμώνας,
Χ.Γαϊτάνου,
Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος,
Γ.Γουλτίδης,
Η.Τσιφλίδης,
Σ.Στουγιάννος,
Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Η.Σοφιανίδης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α.
Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς,
Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π.
Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 252/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ι.Παπαγιάννης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 255/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ.Καραπαναγιωτίδης, Ν.Μπέκης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 256/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 257/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 259/2015 απόφασης αποχώρησε ο κ.Μ.Σουμελίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 260/2015 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε.Ιακωβίδου, Ν.Μωυσιάδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 264/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Μ.Σουμελίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 268/2015 απόφασης αποχώρησε η κ.Σ.Ελευθεριάδου
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 269/2015 απόφασης προσήλθε η κ.Σ.Ελευθεριάδου και αποχώρησαν οι κ.κ.
Τ.Χατζηαθανασίου, Ν.Μπέκης, Λ.Ακριβόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 270/2015 απόφασης προσήλθε ο κ.Π.Τσαπαρόπουλος
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 271/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Ν.Μπέκης
12) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 279/2015 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Δ.Κουλουριώτης,
Α.Καγκελίδης
13) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 282/2015 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Καγκελίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη, ο οποίος
εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Ζητώ από το Δ.Σ. τη συζήτηση και λήψη απόφασης εκτάκτως επί του θέματος της
επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του
θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου. Το θέμα κατατίθεται ως έκτακτο, προκειμένου να
προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την κάλυψη των εξόδων των εθελοντών σχολικών
τροχονόμων.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του Δημάρχου για συζήτηση του θέματος αυτού
ως εκτάκτου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.
Στη συνέχεια, αφού δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να συζητήσει και αποφασίσει
για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως
κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-5-2016
εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Α. Με την αριθ. πρωτ. 1914/22-01-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Α΄ Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους» εγκρίθηκε η κατανομή χρηματικών ποσών στους
Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα δε για το Δήμο μας κατανέμεται ποσό 208.020,00 ευρώ
το οποίο, όπως μας ενημερώνει με το αριθ. πρωτ. 11245/25-01-2016 έγγραφό του το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει κατατεθεί σε λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος σε πιστωτικό
ίδρυμα.
Β. Με την αριθ. πρωτ. 13311/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:7Ξ5Χ465ΦΘΕ-ΒΛ6) με θέμα «Β΄ Κατανομή ποσού
25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους
της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους» εγκρίθηκε η κατανομή
χρηματικών ποσών στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα δε για το Δήμο μας
κατανέμεται ποσό 208.020,00 ευρώ το οποίο, όπως μας ενημερώνει με το αριθ. πρωτ. 44420/2004-2016 έγγραφό του το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, έχει κατατεθεί σε λογαριασμό που
τηρεί ο Δήμος σε πιστωτικό ίδρυμα.
Με τις διατάξεις των παρ. 1&2 της αριθ. 47455/16-8-2007 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1734 Β΄)
ορίζεται ότι:
«1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008, καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς
τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του μαθητικού
πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου ΟΤΑ, αποζημίωση
ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους.
Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων
και Κοινοτήτων, οι ΟΤΑ μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόμο ανά σχολική μονάδα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, χρηματοδοτούνται
αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.
Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι ΟΤΑ,
ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.
2. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες
λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από αυτό.
Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες
λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των
μαθητών. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε επιπλέον άτομο που καλύπτει
αυτά τα κενά.».

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 15220/4-5-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας, η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων των
εθελοντών σχολικών τροχονόμων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα
διαστήματα:
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α) Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 19.008,00 € (36 άτομα
Χ 176,00 ευρώ/μήνα Χ 3 μήνες = 19.008,00 ευρώ) και
β) Απριλίου - Ιουνίου 2016 ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 15.840,00 € (36 άτομα Χ
176,00 ευρώ/μήνα Χ 21/2 μήνες = 15.840,00 ευρώ).
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται συμβούλιο να εγκρίνει την επιχορήγηση
συνολικού ποσού 34.848,00 ευρώ προς την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Βέροιας για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού
τροχονόμου, και για τα κατωτέρω διαστήματα, ως εξής:
α) Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 στο ποσό των 19.008,00 € (36 άτομα Χ 176,00 ευρώ/μήνα
Χ 3 μήνες = 19.008,00 ευρώ) και
β) Απριλίου - Ιουνίου 2016 στο ποσό των 15.840,00 € (36 άτομα Χ 176,00 ευρώ/μήνα Χ
21/2 μήνες = 15.840,00 ευρώ).
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Μέλη: Ναι.
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Ι.Παπαγιάννης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 5-5-2016 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Το με αρ. πρωτ. 15520/4-5-2016 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης.
3.- Τις με αρ. πρωτ. 1914/22-1-2016 και 13311/19-4-2016 αποφάσεις του Υπ.Εσωτερικών και
Δ/κής Ανασυγκρότησης.
4.- Την με αρ. πρωτ. 47455/16-8-2007 Κ.Υ.Α.
5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
6.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 50 του Ν. 1566/85.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης με το συνολικό
ποσό των 34.848,00€, για την κάλυψη της δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή
σχολικού τροχονόμου και για τα κατωτέρω χρονικά διαστήματα, ως εξής:
1. Ιανουαρίου-Μαρτίου με το ποσό των 19.008,00€ (ήτοι 36 άτομα Χ 176,00€/μήνα Χ 3
μήνες = 19.008,00€) και
2. Απριλίου-Ιουνίου με το ποσό των 15.840,00€ (ήτοι 36 άτομα Χ 176,00€/μήνα Χ 2,5
μήνες = 15.840,00€)

ΑΔΑ: 705ΝΩ9Ο-ΡΕΠ
Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 251 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Ε.
Χ.

Α.
Δ.
Δ.
Θ.
Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Λ.
Σ.
Γ.
Ε.
Ν.
Α.
Θ.
Κ.
Μ.
Ζ.
Α.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής
Κορωνάς
Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Ακριβόπουλος
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Μαυροκεφαλίδης
Σιακαβάρας
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Πατσίκας
Καγκελίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης

Η.
Ν.

Γκόγκα
Κεχαΐδης
ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σοφιανίδης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 12-5-2016
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

