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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:1
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.2301/22.01.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος ∆ροσόπουλος,
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Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείµενο:«Αλλαγή έδρας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. από το ∆ηµοτικό Σχολείο Σελινούντα στο Εσπερινό Λύκειο-Γυµνάσιο Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας
Αντιδηµάρχου, Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.07/2011 Απόφαση της ∆.Ε.Π. και µε την υπ’αριθ.
193/2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, αποφασίσθηκε να ιδρυθεί στο Αίγιο ένα Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αντίστοιχης µονάδας όπως υπάρχει στην Πάτρα, προκειµένου µεγάλος αριθµός µαθητών να συνεχίσει τις σπουδές του µετά την Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις, καθώς και µε την υπ’αριθ.
364/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης- Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να στεγαστεί στο ∆ηµοτικό Σχολείο της
Κοιν. Σελινούντα του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Στη συνέχεια όµως επειδή το ∆ηµοτικό Σχολείο της Κοιν. Σελινούντα κρίθηκε ακατάλληλο από τον Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής, καθώς οι
χώροι δεν επαρκούν ώστε να λειτουργήσουν επιπλέον εργαστήρια, µε αποτέλεσµα το σχολείο να αντιµετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα, η ∆.Ε.Π. αποφασίζει µε την υπ’αριθ.2/25-01-2016 σε αλλαγή έδρας
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. από το ∆ηµοτικό Σχολείο Σελινούντα, στο Εσπερινό Λύκειο-Γυµνάσιο Αιγίου.
Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ θα λειτουργεί στο Εσπερινό Λύκειο-Γυµνάσιο Αιγίου
σε πρωινή βάρδια, καθώς είναι ο µόνος εφικτός τρόπος για την ουσιαστική και κατάλληλη εκπαίδευση των µαθητών, την ολόπλευρη ανάπτυξη
της προσωπικότητάς τους, την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους
και τέλος την κοινωνικοποίηση και κοινωνική ένταξή τους.
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και µε γνώµονα το ότι, το υπέρτατο δηµόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι προσβάσιµο και
ποιοτικό προς όλους τους πολίτες η ∆.Ε.Π. κατέληξε στην ανωτέρω απόφαση µε την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί το Εσπερινό Λύκειο-Γυµνάσιο
µε περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας, προκειµένου αυτό να βοηθήσει
στην αποσυµφόρηση του σχολείου, έτσι ώστε να µπορέσει να αναπτυχθεί
σωστά το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Επίσης έτσι θα αξιοποιηθεί σωστά και ο εξοπλισµός που έχει δοθεί
από τον ΕΣΠΑ και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί λόγω έλλειψης χώρου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
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της αρµοδίας Αντιδηµάρχου, Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.193 & 364/2012 προηγούµενες αποφάσεις
του, τις υπ’αριθ.7/2011 & 2/2016 όµοιες της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη αλλαγής έδρας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. λόγω
ακαταλληλότητας του ∆ηµοτικού Σχολείου Σελινούντα αλλά και µε γνώµονα το γεγονός ότι το υπέρτατο δηµόσιο αγαθό της εκπαίδευσης πρέπει
να είναι προσβάσιµο και ποιοτικό προς όλους τους πολίτες, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και δεν είχε προσέλθει ακόµα η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την αλλαγή έδρας του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) από το ∆ηµοτικό Σχολείο της Τοπικής Κοινότητας Σελινούντα, στο Εσπερινό Λύκειο-Γυµνάσιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την προϋπόθεση ότι θα
ενισχυθεί το Εσπερινό Λύκειο-Γυµνάσιο µε περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας, προκειµένου αυτό να βοηθήσει στην αποσυµφόρηση του σχολείου, έτσι ώστε να µπορέσει να αναπτυχθεί σωστά το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί σωστά και ο εξοπλισµός που έχει δοθεί από
τον ΕΣΠΑ και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί λόγω έλλειψης χώρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:6
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.2301/22.01.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος ∆ροσόπουλος,
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Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείµενο:«Κατανοµή Α’ τακτικής επιχορήγησης 2016
στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής ΨυχράµηΣταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.3/2016 απόφασή της η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας (∆.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 28.01.2016 έκανε την κατανοµή της
τακτικής επιχορήγησης 2016 στις δύο Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 127.758,07 € και το οποίο έχει
πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε
το υπ’αριθ.πρωτ.:11245/25.01.2016 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η κατανοµή της τακτικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών
του Α’ Τριµήνου 2016 έχει ως εξής:
Α)Να κατανεµηθεί το ποσό των 73.758,07 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Α/
βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας. Στο αναφερόµενο ποσό συµπεριλαµβάνεται και η αποζηµίωση του Α’ τριµήνου των σχολικών τροχονόµων που ανέρχεται στο ποσό των 9.504 € σε βάρος του Κ.Α.006711.001 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε την αριθ. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
2)Να κατανεµηθεί το ποσό των 54.000 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία:«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Β/
βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε βάρος του Κ.Α.006711.002 του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε
την αριθ. Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Στο αναφερόµενο ποσό συµπεριλαµβάνεται µία εκ των δύο δόσεων
που θα δοθούν στην Β/θµια από το ποσό 1.700 €. Το ποσό αυτό είχε αφαιρεθεί από τη Β/θµια λόγω κωλύµατος του προϋπολογισµού και θα δοθεί σε
δύο δόσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.3/2016
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, την ανάγκη κατανοµής της τακτικής επιχορήγησης Α’ τριµήνου 2016 στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν λειτουργι3

κές δαπάνες των σχολείων, τις υπ’αριθ.Α-303 & Α-304/28.01.2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ.11245/25.01.2016
έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την κατανοµή της τακτικής επιχορήγησης Α’ τριµήνου έτους
2016, στα δύο (2) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αιγιαλείας και τη διάθεση σχετικής πίστωσης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, ως κατωτέρω:
1)Ποσού 73.758,07 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», για κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αποζηµίωση του Α’ τριµήνου των σχολικών τροχονόµων η οποία ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00 €, σε βάρος του Κ.Α.00-6711.001 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
2)Ποσού 54.000 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας, σε βάρος του Κ.Α.00-6711.002 προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016. Στο αναφερόµενο ποσό συµπεριλαµβάνεται µία εκ των δύο δόσεων που θα δοθούν στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση από το ποσό 1.700,00 €. Το ποσό αυτό είχε αφαιρεθεί από τη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση λόγω κωλύµατος του προϋπολογισµού και θα
δοθεί σε δύο δόσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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