Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.03.31 13:39:06
EEST
Reason:
Location: Athens
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 4/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 70/2021
Περίληψη
Έγκριση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για
την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Α΄
κατανομή έτους 2021)
Σήμερα 29 Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 24-03-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 36 μέλη:
Παρόντες
Απόντες
1) Η. Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ. Ρίζος, 5) Λ.Ασλανίδης, Χ.Κελεσίδης,
Θ.Θεοδωρίδης, 6)Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, Σ.Στουγιάννος, Δ.Ράλλη,
9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ. Κορωνάς, 12) Α. Γ.Μελιόπουλος
Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας, 15)Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.
Τζήμα, 17) Ε.Κελεσίδης, 18)Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20)
Δ.Πυρινός, 21)Χ.Τσιούντας, 22)Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Μ.
Σουμελίδης, 25) Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Ν.Αγγέλου, 28)
Β.Στεφανόπουλος,
29)
Α.Μαρκούλης,
30)
Κ.Τροχόπουλος,
31)Κ.Θεοδωρίδης,
32)
Π.Μουχτάρη,
33)
Α.Συμεωνίδου,
34)Δ.Τσανακτσίδης, 35) Γ.Δεμερτζίδης, 36) Ι.Τσαναξίδης.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Δ.Τσανακτσίδης
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Λ.
Ακριβόπουλος και ο κ Γ.Μιχαηλίδης.
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου την αριθ. 6/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Βέροιας, με την οποία αυτή εισηγείται την κατανομή ποσού 194.649,04 ευρώ στις σχολικές
επιτροπές του για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων και των μέσων ατομικής προστασίας
εργαζομένων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΣΟ €
Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης
100.334,94
Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης
94.314,10
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη τα ποσά είναι μειωμένα;
Τζήμα: Σε κάθε κατανομή τα ποσά είναι παρόμοια, δεν άλλαξαν τα ποσά λόγω του
κορωνοϊού.
Τσιούντας: Λάβαμε την εισήγηση της ΔΕΠ, αλλά διαπιστώθηκε ότι ήταν λάθος ο
υπολογισμός των ποσών της κατανομής κι έγινε ορθή επανάληψη.
Δυστυχώς η επανάληψη δεν ήταν ορθή κι υπάρχει πάλι λάθος στις πράξεις. Αν
αφαιρέσουμε από τα 217.970€ το ποσό των 18.494€ που προορίζεται για τους σχολικούς
τροχονόμους και τα 4.500€ για γάλα και Μ.Α.Π. μας μένει ένα ποσό 194.976€. Η κατανομή
γίνεται για το ποσό των 194.649, οπότε προκύπτει μια διαφορά 327€. Έχει γίνει λάθος στην
αφαίρεση και πρέπει να διορθωθεί.
Επίσης αφαιρούμε 4.500€ για γάλα και Μ.Α.Π. για τις καθαρίστριες που εργάζονται με
συμβάσεις έργου μέσω των σχολικών επιτροπών. Από τον Ιούνιο όμως δεν έχουμε καθαρίστριες
στις σχολικές επιτροπές, πως θα μοιράσουμε γάλατα; Πρέπει να διορθωθεί το εισηγητικό γιατί οι
καθαρίστριες πέρασαν στον Δήμο κι ο Δήμος από την πλευρά του πρέπει να χορηγήσει γάλατα
και Μ.Α.Π.
Η Α΄ κατανομή του 2021 προτείνεται να γίνει με αυξημένο ποσό για την πρωτοβάθμια
σχολική επιτροπή και μειωμένο για τη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή.
Πριν από ένα μήνα περίπου μου τηλεφώνησε η πρόεδρος της ΔΕΠ και μου είπε τι
πρόκειται να εισηγηθεί, δηλ. μια μείωση για τη δευτεροβάθμια και μια αντίστοιχη αύξηση για την
πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή. Στη συζήτηση που κάναμε της είπα να δει τα ταμεία των
σχολικών επιτροπών κι αν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη και δεν υπάρχουν χρήματα δεν έχω
καμία αντίρρηση να δοθούν σε αυτήν την κατανομή περισσότερα χρήματα στην πρωτοβάθμια
σχολική επιτροπή.
Στη σημερινή επικοινωνία που είχα με την κ.Τζήμα είχαμε μια διαφωνία για τα ταμεία των
σχολικών επιτροπών για τις 31/12/2020, γιατί όπως είδαμε κατατέθηκαν οι απολογισμοί κι εκεί
φαίνεται το ταμείο. Αν η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε μικρό ταμείο ας
έπαιρνε μεγαλύτερο ποσό και στην επόμενη κατανομή θα το εξετάζαμε και θα το ρυθμίζαμε
ανάλογα.
Σας ενημερώνω ότι το ταμείο σήμερα της σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είναι 4.000€, τα τιμολόγια που προσκομίστηκαν για να πληρωθούν είναι 40.000€
(και περιμένουμε την επιχορήγηση για να τα πληρώσουμε) και το υπόλοιπο ποσό είναι για να
περάσουμε το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι να δοθούν τα χρήματα της Β΄κατανομής.
Ξέρετε πόσο ήταν το ταμείο της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις
31/12/2020 σύμφωνα με τον απολογισμό; 291.000€ και σήμερα γίνεται εισήγηση (ενώ υπάρχει
αυτό το ταμείο) να κοπούν χρήματα από τη δευτεροβάθμια για να δοθούν στην σχολική επιτροπή
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Νομίζω ότι είναι άδικο, αν και το ποσό δεν είναι μεγάλο, αλλά δημιουργεί ακόμη
μεγαλύτερα προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα
Δήμαρχος: Θα πω τον κ.Τσιούντα ότι εφόσον υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, όταν δοθεί
η Β΄ κατανομή θα προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα. Υπάρχει κάποιο σκεπτικό με
το οποίο δόθηκε αυξημένο ποσό στην σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην
επόμενη κατανομή θα διευθετηθούν αυτά τα θέματα για να μην υπάρχει πρόβλημα σε κανένα.
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Τσιούντας: Σύμφωνοι Δήμαρχε, αλλά να δούμε και το ταμείο. Όταν υπάρχει ένα ταμείο με
200-300.000€ και άλλο με 4.000€ δεν μπορεί να γίνει κατανομή…
Δήμαρχος: Για αυτόν τον λόγο είπα ότι στη Β΄ κατανομή θα τακτοποιηθούν όλα.
Δέλλας: Το πρόβλημα, αν κατάλαβα καλά είναι τα 3.000€ που παίρνει η σχολική επιτροπή
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Δε νομίζω ότι τίθεται κάποιο θέμα, καθώς για τρεις-τέσσερις εβδομάδες παραπάνω ήταν
ανοικτά τα σχολεία ευθύνης μας και για αυτόν τον λόγο έγινε αυτή η κατανομή. Τι λογικότερο;
Από εκεί και πέρα συνάδελφε ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινήσαμε από την ίδια περίπου
αφετηρία. Ανάλογα με τις ανάγκες των σχολείων έγινε κι η ανάλογη διαχείριση. Τα χρηματικά
διαθέσιμα που αναφέρατε ήταν διαθέσιμα του απολογισμού στις 31-12-2020. Τα σημερινά
διαθέσιμα είναι 147.903€ κι είναι λογικό, γιατί εξαντλήσαμε ένα διάστημα τριών μηνών που
υπήρξαν σημαντικές δαπάνες, όπως οι δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης.
Με κατακρίνετε γιατί είχα μια ικανοποιητική διαχείριση κι υπάρχουν αυτά τα διαθέσιμα,
καλύπτοντας και τις ανάγκες των σχολείων; Που είναι το μεμπτό;
Μια διαχείριση που απέφερε κάποια χρήματα στο ταμείο μας με παράλληλη ικανοποίηση
των σχολικών μονάδων;
Δήμαρχος: Ξεκινάμε μια λάθος κουβέντα…
Τσιούντας: Δεν είπα τίποτε για διαχείριση…
Δέλλας: Δήμαρχε επιμένω σε αυτά που είπα
Δήμαρχος: Δεν είπε κανείς ότι δεν κάνατε καλή διαχείριση
Τζήμα: Παραδοσιακά στην κατανομή δίνεται ένα ποσό περίπου ίδιο και στις δυο σχολικές
επιτροπές.
Όταν η ΔΕΠ καλείται να κάνει την κατανομή και με βάση των πίνακα των λειτουργικών
δαπανών, η σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει ένα μικρό προβάδισμα περίπου
2.500€, λόγω των περισσότερων κτιριακών δομών που έχει κυρίως σε ορεινές περιοχές
Αυτήν τη φορά, ο μόνος λόγος που υπήρχε ένα μεγαλύτερο ποσό στην σχολική επιτροπή
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν γιατί τα σχολεία της Β΄θμιας εκπαίδευσης ήταν για περίπου έναν
μήνα κλειστά.
Η ΔΕΠ δεν εξετάζει τα ταμειακά διαθέσιμα. Όσον αφορά τις διορθώσεις στην απόφαση
της ΔΕΠ, λόγω και του ξαφνικού θανάτου της αγαπητής υπαλλήλου του Δήμου Γ.Μουστάκα, ο
κ.Λιλιόπουλος επιβαρύνθηκε και με τη σύνταξη των αποφάσεων της ΔΕΠ. Οι μεταβολές που
πρέπει θα γίνουν στην επόμενη απόφαση της ΔΕΠ.
Χ.Λιλιόπουλος (Πρ.Τμ.Συλλογικών Οργάνων): Τα 327€ που ανέφερε ορθά ως διαφορά ο
κ.Τσιούντας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η προμήθεια που παρακρατά το Τ.Π.Δ. για τα χρήματα
που δίνει το Υπ.Εσωτερικών για τις σχολικές επιτροπές.
Όσον αφορά τα Μ.Α.Π. και το γάλα, από το 2018 δίνεται αυξημένο ποσό επιχορήγησης
στις σχολικές επιτροπές προκειμένου να τα χορηγούν αυτές. Οι καθαρίστριες πλέον
προσλαμβάνονται από τον Δήμο, αλλά δεν λήφθηκε μέριμνα από το Υπ.Εσωτερικών για να δοθεί
στον Δήμο το ποσό που αντιστοιχεί στα Μ.Α.Π. και στο γάλα, το ποσό αυτό χορηγείται ακόμη
στις σχολικές επιτροπές.
Παυλίδης: Ακούσαμε ότι δε λαμβάνεται υπ’ όψιν το ταμειακό διαθέσιμο των σχολικών
επιτροπών. Ακούμε ότι η μια σχολική επιτροπή έχει στο ταμείο μόνο 4.000€ και χρωστά 40.000€
κι η άλλη σχολική επιτροπή έχει στο ταμείο 147.000€.
Δεν ασχολούμαι με το αν μια σχολική επιτροπή παίρνει 3.000€ λιγότερα ή παραπάνω,
αλλά αν μου επιτρέπετε, ακούστηκε δημόσια να λέει ο Δήμαρχος κάτι έχουμε στο μυαλό μας για
αυτό και συνεχίζουμε και δίνουμε…
Όλα αυτά δεν ταιριάζουν, δηλ. άλλος να έχει πολλά κι άλλος λίγα. Η μια επιτροπή έχει
147.000€ κι η άλλη 4.000€
Δήμαρχος: Μη βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει…
Παυλίδης: Δεν είπατε αυτό;
Δήμαρχος: Είπα ότι υπάρχει κι άλλη κατανομή και θα ρυθμιστεί το πρόβλημα
Παυλίδης: Είπατε ότι μπορεί να έχουμε κάτι κατά νου
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Δήμαρχος: Είπα ότι υπάρχει κι άλλη κατανομή τον επόμενο μήνα και θα διορθωθεί να
υπάρχει κάποιο πρόβλημα
Παυλίδης: Αφού υπάρχει πλεόνασμα 147.000€, γιατί δεν δίνονται λιγότερα χρήματα για
να αντιμετωπιστούν τα 40.000€ τιμολογίων που πρέπει να πληρωθούν;
Δήμαρχος: Θα αντιμετωπιστούν ούτως ή άλλως…
Παυλίδης: Πως θα αντιμετωπιστούν αφού έχει μόνο 4.000€;
Δήμαρχος: Αυτά που δίνονται είναι σαφώς παραπάνω από τις οφειλές
Τζήμα: Χρωστά 40.000€ και θα πάρει 94.000€
Παυλίδης: Ναι, αλλά μετά πρέπει να αντιμετωπίσει τρεις μήνες με 54.000€
Τζήμα: Αυτήν τη στιγμή τα σχολεία της Β΄θμιας εκπαίδευση δεν λειτουργούν, ότι
προκύψει θα το δούμε
Παυλίδης: Τον Απρίλιο που σταματά η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης δεν γεμίζετε
τις δεξαμενές των σχολείων;
Δήμαρχος: Θα ετοιμαστούν και θα περισσέψουν και χρήματα, μη στενοχωριέστε…
Παυλίδης: Πως γίνεται να μη στενοχωριέμαι όταν ο ένας έχει 4.000€ ταμείο κι ο άλλος
147.000€;
Θεωρώ ότι η κατανομή έπρεπε να είναι διαφορετική, ακούγοντας για τα αποθεματικά που
έχουν οι σχολικές επιτροπές.
Εμείς θα δώσουμε λευκή ψήφο, γιατί δεν μπορώ να ακούω ότι το ένα ταμείο έχει 147.000€
και το άλλο μόνο 4.000€. Θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο αυτό.
Μαρκούλης: Εμείς θα απέχουμε από την ψηφοφορία του θέματος αυτού.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση της ΔΕΠ;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Κ.Θεοδωρίδης, Κ.Τροχόπουλος, Π.Μουχτάρη
απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου,
Β.Στεφανόπουλος, Γ.Γουλτίδης
Υπέρ της εισήγησης της ΔΕΠ ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.
Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Α.Τσαχουρίδης, Σ.Διαμάντης,
Β.Λυκοστράτης, Κ.Γρηγοριάδης, Θ.Κορωνάς, Α.Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος, Α.Δέλλας,
Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης, Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας,
Ν.Λαζόπουλος, Α.Συμεωνίδου, Γ.Δεμερτζίδης, Ι.Τσαναξίδης
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ….
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Την υπ’ αριθ. 6/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
2.- Το με αρ. πρωτ. 11204/12-2-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και στον ΚΑ 00/6711 «Απόδοση σε σχολικές
επιτροπές» υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση για τον παραπάνω σκοπό.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.
4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη συνολική επιχορήγηση ποσού 194.649,04€ των σχολικών επιτροπών (Α΄
κατανομή έτους 2021), για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας
Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας

ΠΟΣΟ €
100.334,94
94.314,10

ΑΔΑ: Ψ3ΤΚΩ9Ο-9ΩΤ

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 70/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Αγγέλου
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Μουχτάρη
Συμεωνίδου
Τσανακτσίδης
Δεμερτζίδης
Τσαναξίδης

Μιχαήλ Σουμελίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 31-03-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

