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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 15/2020 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 236 /2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε επηρνξήγεζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Α΄ζκηαο Δθπ/ζεο γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο πινπνίεζεο
ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληή ζρνιηθνύ ηξνρνλόκνπ
ήκεξα 24 Ασγούζηοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ώξα 18:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από ηελ κε
εκεξνκελία 20-8-2020 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Γηαπηζηώζεθε όηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί
ζπλόινπ 41 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 36 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Β.Λπθνζηξάηεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Κ. Υ.Κειεζίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Γξεγνξηάδεο, 9) Λ.Αθξηβόπνπινο, 10) Θ. Κνξσλάο, 11) Α. Α.πκεσλίδνπ
Λαδαξίδεο, 12) Α.ηδεξόπνπινο, 13)Α.Γέιιαο, 14)Λ.Αζιαλίδεο,
15)Γ.Μπαηζαξά, 16) . Σδήκα, 17) Δ.Κειεζίδεο, 18)
Κ.Παινπθίδεο,
19)
Γ.Ππξηλόο,
20)Υ.Σζηνύληαο,
21)Ν.Λαδόπνπινο, 22) Π.Παπιίδεο, 23) Μ. νπκειίδεο, 24)
Γ.Γνπιηίδεο, 25) Γ.Μηραειίδεο, 26) Ν.Αγγέινπ, 27)
Β.ηεθαλόπνπινο, 28) Α.Μαξθνύιεο, 29) Κ.Σξνρόπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Γεκεξηδίδεο, 35) Γ.Μειηόπνπινο, 36)
Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εμείωζε: 1) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 225/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ν θ. Γ.Μειηόπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 252/2020 απόθαζεο απνρώξεζε ε θ. .Σδήκα
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ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 15ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 14-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξηζ. πξση. 48599/30-07-2020 (ΑΓΑ:604Ρ46ΜΣΛ6-ΓΑΓ) απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ κε ζέκα «Γ΄ Καηαλνκή πνζνύ από ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο
έηνπο 2020, ζε όινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ
ζρνιείσλ ηνπο» εγθξίζεθε ε θαηαλνκή ρξεκαηηθώλ πνζώλ ζηνπο Γήκνπο ηεο ρώξαο γηα ηελ
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Δηδηθόηεξα δε γηα ην Γήκν καο θαηαλέκεηαη πνζό 217.970,00 επξώ ην νπνίν, όπσο καο
ελεκεξώλεη κε ην από 03/08/2020 έγγξαθό ηνπ ην Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ, έρεη
θαηαηεζεί ζε ινγαξηαζκό πνπ ηεξεί ν Γήκνο ζε πηζησηηθό ίδξπκα.
ηελ απόθαζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνδεκίσζε ησλ ζρνιηθώλ ηξνρνλόκσλ αληίζηνηρα.
Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1&2 ηεο αξηζ. 47455/16-8-2007 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 1734 Β΄)
νξίδεηαη όηη:
«1. Από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2007-2008, θαηαβάιιεηαη ζηνπο εζεινληέο
ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζία ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ιόγσ θπθινθνξηαθώλ
ζπλζεθώλ ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ ηνπο, νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ ή
ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ, απνδεκίσζε ύςνπο 176,00 επξώ κεληαίσο από ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο, γηα ηελ
θάιπςε ησλ εμόδσλ θίλεζήο ηνπο.
Πξνο ην ζθνπό απηό, ρξεκαηνδνηνύληαη κέζσ ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ ησλ
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νη ΟΣΑ κέρξη 10.000 θαηνίθνπο γηα έλαλ εζεινληή ζρνιηθό ηξνρνλόκν
αλά ζρνιηθή κνλάδα πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελώ απηνί κε πιεζπζκό άλσ ησλ 10.000
θαηνίθσλ, ρξεκαηνδνηνύληαη αληίζηνηρα γηα κέρξη δύν εζεινληέο ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο.
Καη’ εμαίξεζε γηα ηα εηδηθά ζρνιεία όπνπ θνηηνύλ ΑΜΔΑ, ρξεκαηνδνηνύληαη νη νηθείνη
ΟΣΑ, αλεμαξηήησο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο, γηα κέρξη δύν εζεινληέο ζρνιηθνύο ηξνρνλόκνπο.
2. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ ζρεηηθέο ππεξεζίεο ηηο εκέξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηά ην δηάζηεκα πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο ησλ καζεηώλ από
απηό.
Ζ ελ ιόγσ απνδεκίσζε κεηώλεηαη αλαινγηθά, όηαλ δελ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο όιεο ηηο
εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη όηαλ απηέο πξνζθέξνληαη κόλν θαηά ηελ πξνζέιεπζε ή ηελ
απνρώξεζε ησλ καζεηώλ. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί ην ππόινηπν πνζό λα δηαηίζεηαη ζε
επηπιένλ άηνκν πνπ θαιύπηεη απηά ηα θελά.».
ύκθσλα κε ην από 06-08-2020 έγγξαθν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέξνηαο, ε δαπάλε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ θίλεζεο ησλ εζεινληώλ
ζρνιηθώλ ηξνρνλόκσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην δηάζηεκα Ηνπιίνπ Απγνύζηνπ - επηεκβξίνπ 2020, αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 5.760,00€, [ηνπο κήλεο Ηνύιην
θαη Αύγνπζην δελ δηθαηνύληαη απνδεκίσζε, δηόηη ηα ζρνιεία δελ ιεηηνπξγνύλ, ηνλ κήλα
επηέκβξην (40 ηξνρ. Υ 8,00€ ηε κέξα Υ 18 εκέξεο = 5.760,00€)].
Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ παξαθαιείηαη ην ζπκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε
ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.760,00€ πξνο ηελ ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ
Βέξνηαο, γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληή ζρνιηθνύ
ηξνρνλόκνπ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζία ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ην
δηάζηεκα Ηνπιίνπ - Απγνύζηνπ - επηεκβξίνπ 2020
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 14-8-2020 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν κε αξ. πξση. 68/6-8-2020 έγγξαθν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄ζκηαο Δθπ/ζεο.
3.- Σελ κε αξ. πξση. 48599/30-7-2020 απόθαζε ηνπ Τπ.Δζσηεξηθώλ.
4.- Σελ κε αξ. πξση. 47455/16-8-2007 Κ.Τ.Α.
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5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκόθσλα
Δγθξίλεη ηελ επηρνξήγεζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄ζκηαο Δθπ/ζεο κε ην ζπλνιηθό πνζό
ησλ 5.760,00€ (ήηνη 40 άηνκα Υ 8,00€/εκέξα Υ 18 εκέξεο γηα ηνλ κήλα επηέκβξην = 5.760,00€)
γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο πινπνίεζεο ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληή ζρνιηθνύ ηξνρνλόκνπ γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα Ηνπιίνπ - επηεκβξίνπ 2020.
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 236 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:

Ζ.
Β.
.
Κ.
Θ.
Α.
.
Κ.
Λ.
Θ.
Α.
Α.
Λ.
Γ.
.
Δ.
Κ.
Γ.
Υ.
Ν.
Π.
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Ν.
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Α.
Κ.
Κ.
Π.
Γ.
Γ.
Γ.
Γ.
Η.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηόπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδες

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 25-8-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

