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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 
      ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 007 /2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό Αρ. 02/14-01-2011  
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

« Αποδοχή ποσού 2.592,00 ευρώ από 
πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  για την υλοποίηση 
του προγράμματος που αφορά τον Σχολικό 
Τροχονόμο περιόδου Σεπτεμβρίου - 
Δεκεμβρίου 2010». 
 

 
    Στην Ελεούσα και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα στις 14 του μήνα Ιανουαρίου του 
έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πασσαρώνος, ύστερα από την αριθμ. 329/10-01-2011 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. 
Δήμαρχο και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
   Επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 
Ελεούσας καθώς και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου Ζίτσας.  
    Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:  

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.  

1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. 
2. Σιώζιος Κωνσταντίνος 
3. Χανδόλιας Απόστολος 
4. Μπαλτά Σταυρούλα 
5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 
6. Μάντζιος Σπυρίδωνας 
7. Μαρκούλας Αθανάσιος 
8. Κολιούσης Ευάγγελος 
9. Γαρδίκος Βασίλειος 
10. Πάϊκας Σπυρίδων 
11. Ράρρας Φώτιος 
12. Γκαραλέας Δημήτριος 
13. Αλεξούδη- Γκαβρέση Παρασκευή 
14. Στουγιάννος Νικόλαος 

15. Παπαγγέλης Σπυρίδων 
16. Παπαδημητρίου Γεώργιος 
17. Βλέτσας Αθανάσιος 
18. Μπούτσικος Νικόλαος 
19. Δήμος Δημήτριος 
20. Κολιός Παναγιώτης 
21. Σταλίκας Γεώργιος 
22. Κούργιας Φώτιος  
23. Βούζας Χρυσόστομος 
24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος 
25. Παππάς Μάνθος 
26. Τζίμας Δημήτριος 
27. Αγόρος Κωνσταντίνος 

 
 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν: 
 

• Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος. 
• Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των 

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
  Επί του 3ου θέματος (ημερήσιας διάταξης) 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ράρρα Φώτιο, ο οποίος αναφέρθηκε 
στο κυριότερα σημεία της π[αρακάτω εισήγησης, η οποία είχε δοθεί στους επικεφαλής των 
παρατάξεων και την οποία κατέθεσε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά: 

Κύριοι Σύμβουλοι, 
    Με το αριθ 28629/31-12-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου , Τμήμα Τοπικής 
Αυτ/σης Α΄ βαθμού , μας γνωστοποιήθηκε ότι με την αριθ 74474/28-12-2010 απόφαση του 
ΥΠ. ΕΣ. Α & Η.Δ, έγινε κατανομή ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ( 
2.592,00 ) υπέρ του Δήμου μας, με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη δαπανών για τον 
εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010, το οποίο 
είναι έσοδο του Κ.Α 0615 του προϋπολογισμού και της κατηγορίας  « Έσοδα από 
επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες ».  Επίσης το Ταμείο Παρακαταθηκών  και Δανείων 
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με το υπ αριθ . 175958/29-12-2010 έγγραφό του , μας ενημέρωσε ότι κατατέθηκε στον 
λογαριασμό του Δήμου μας στην Τράπεζα Αττικής το ποσό των 2.558,11 για τον παραπάνω 
σκοπό, το οποίο είναι κατά 3,89   μειωμένο της κατανομής που αποτελεί τη νόμιμη κράτηση 
1,5 ‰ από δικαιώματα – προμήθειες του ΤΠΔ, για την  οποία προβλέπεται λογιστική 
τακτοποίηση. 
  Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται, η αποδοχή της παραπάνω επιχορήγησης. 
  Η σχετική πίστωση θα εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 
2011 ώστε στη συνέχεια να επιχορηγηθεί με το ποσό αυτό η « Σχολική Επιτροπή Δημοτικού 
Σχολείου – Νηπιαγωγείου Δ.Δ Ελεούσας. 
   Ακολούθησαν τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται και στο 
απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της αριθμ. 02/14-01-2011 συνεδρίασης και στη συνέχεια ο 
Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
   Αποδέχεται την επιχορήγηση  ποσού  2.592,00 €  το οποίο προέρχεται από πιστώσεις του 
ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. για την κάλυψη δαπανών για τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά την 
περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010 και είναι έσοδο του Κ.Α 0615 του 
προϋπολογισμού και της κατηγορίας  «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές 
δαπάνες». 
  Η ανωτέρω πίστωση θα εγγραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου οικ. 
έτους 2011 ώστε στη συνέχεια να επιχορηγηθεί  το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία: 
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Ελεούσας» με το ποσό των 
2.588,11 €, το οποίο είναι κατά 3,89 ευρώ μειωμένο της κατανομής που αποτελεί τη νόμιμη 
κράτηση 1,5 ‰ από δικαιώματα – προμήθειες του ΤΠΔ, για την οποία προβλέπεται 
λογιστική τακτοποίηση. 
   
                 Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  007  /2011 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 
 

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Τ.Υ. 

     ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ 
 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Τ.Υ. 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Μ.Ε.Δ. 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Υπηρεσιακός Γραμματέας 

Δημοτικού Συμβουλίου 
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