
 1

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 9ης/2018 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αρ. Απόφασης  234/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση έκτακτης οικονοµικής 
επιχορήγησης για την Β’  βάθµια 
σχολική επιτροπή του ∆ήµου 
Χαλανδρίου, ποσού 100.000,00 € 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα τη 16η του µήνα 
Μαΐου του έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 17268/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση της 
Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης 
επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
23. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
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Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Α. 
Αθανασούλη, Α. Νταβίας, Θ. Βαρδουλάκης και Γ. Λιερός, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Χριστούλη, Ν. Πράσσος και Χ. Κασίµης, 
πριν τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Θ. Αλεξίου, κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Π. Λαµπρόπουλος 
και Α. Καζάνη και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
προσήλθαν οι κ.κ. Π. Αναστασιάδης, Χ. Μάζη και Κ. Φασίτσα. 
  
Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
αποχώρησαν οι κ.κ. Ε. Κουράσης, Μ. Κόσσυβας, Π. Αναστασιάδης και Χ. Κασίµης, στο 24ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος, πριν τη συζήτηση του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Γ. Θωµάς, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Χ. Μάζη και πριν τη συζήτηση του 28ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Α. Νταβίας. 
 
Ο κ. Κ. Αγγελής αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 
και προσήλθε στο 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος κ. Ε. Γαλάνη και η κ. Β. Βαζάκα 
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν πριν τη 
συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο κ. Ν. Πράσσος αποχώρησε πριν τη 
συζήτηση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 27ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα.  Με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 240/28-02-2017 απόφαση ∆ηµάρχου, τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος 
Πολιτισµού, κ. Σέργιος Γκάκας. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την 
τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 23ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ε. 
Χριστούλη, η οποία αναφερόµενη στην υπ΄αρ. 16386/09-05-2018 εισήγηση από το Ν.Π.∆.∆. 
Σχολικές Επιτροπές, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε: 
• το υπ’ αρ. 1534Β/27-06-2011 Φ.Ε.Κ. που αφορά στη συγχώνευση των σχολικών επιτροπών 
α΄ βάθµιας & β’ βάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Χαλανδρίου καθώς και το νέο Ν.Π.∆.∆., άρθρο 
73 & 74.  
• την υπ΄αρ. 13172/24-03-1995 (ΦΕΚ 217 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, όπως κάθε φορά ισχύει» (παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 
3463/2006). 
• Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) 
• Φ.Ε.Κ. 93Α/14-07-2014, Ν. 4257/2014 άρθρο 38. Η παρ. 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις 
και βοηθήµατα» του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως): 
 
«Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων: 
i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και 
σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών 
ορίων του ∆ήµου, 
ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και 
πολιτιστική δραστηριότητα, 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΟ6ΑΩΗΔ-5ΒΡ



 3

 
iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό 
την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύµατα 
εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και παράνοµης διακίνησης, 
ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η 
κατάρτιση σχετικού προγράµµατος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο ∆ήµο και η έγκρισή 
του από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον οικείο ∆ήµο για την 
πραγµατοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 
v. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων και των σχολικών 
επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν. 

Β. Η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική 
πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων 
δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήµου. 
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή, αν τα ποσά των χορηγούµενων 
ενισχύσεων από τους δήµους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες 
οικονοµικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που 
επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.» [1] 

Στο ταµείο της Σχολικής Επιτροπής της Β’ Βάθµιας Εκπαίδευσης, υπάρχουν 14.919,66€.  

Παρακάτω παρατίθενται τα τρέχοντα έξοδα της Σχολικής Επιτροπής Β’ Βάθµιας Εκπ/σης για το 
τρίµηνο (Μάιο – Ιούνιο - Ιούλιο 2018). 

ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΞΟ∆ΩΝ B’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟ 

1 Τακτική επιχορήγηση σχολείων (Μάιος) 15.000,00€ 

2 Πάροχος τηλεφωνίας 4.500,00€ 

3 
Πάροχος τηλεφωνίας                           

(Ανεξόφλητα ποσά από κατηργηµένες γραµµές) 
1.200,00€ 

4 Ανεξόφλητα από προµήθεια πετρελαίου 13.500,00€ 

5 Ανεξόφλητα Φυσικού Αερίου 5.000,00€ 

6 Ανεξόφλητα ΕΥ∆ΑΠ 5.000,00€ 

7 Τρέχοντες λογαριασµοί ∆ΕΗ 10.000,00€ 

8 Λογιστής 1.250,00€ 

9 
∆ιάφορα ανεξόφλητα τιµολόγια                                 

(για αγορές µηχανολογικού εξοπλισµού για τα σχολεία) 
15.000,00€ 

10 Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου στο 1ο Λύκειο Χαλανδρίου 15.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟΝ 85.450,00€ 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το υπόλοιπο στο ταµείο της Σχολικής Επιτροπής αυτή τη στιγµή 
ανέρχεται στο ποσό των 14.919,66€, προκύπτει ότι η Σχολική Επιτροπή έως το τέλος Ιουνίου 
που θα γίνει η επόµενη τακτική επιχορήγηση της Β΄∆ΟΣΗΣ από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα 
παρουσιάσει µεγάλο έλλειµµα. 
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Βάσει των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η  έκτακτη επιχορήγηση µε το ποσό των 100.000,00€ 
της Β’ Βάθµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Χαλανδρίου, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή 
λειτουργία των σχολείων του ∆ήµου µας. 

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ΄αρ. 1095/04-05-2018 σχετική Π.Α.Υ. σε βάρος του 
ΚΑ 00.6731.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2018. 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί σχετική απόφαση.  

 

 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση έκτακτης οικονοµικής επιχορήγησης για τη β’ βάθµια Σχολική Επιτροπή µε το ποσό 
των 100.000,00€ για την οµαλή λειτουργία των σχολείων του ∆ήµου µας, ως ανωτέρω 
αναλυτικά αναφέρεται. 

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ΄αρ. 1095/04-05-2018 σχετική Π.Α.Υ. σε βάρος του 
ΚΑ 00.6731.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2018. 

Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ΄ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 234/2018. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
       
        Χαλάνδρι, 17/05/2018 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε.,  ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ.,  ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι.,  
ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., 
ΝΙΩΤΗ Ε., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΚΑΖΑΝΗ Α., 
ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., 
ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ.,  ΜΑΖΗ Χ.,  
ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
Α., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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