
  

        
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
         ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   
                  Δ Η Μ Ο Σ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  - 
            ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  10

της 22ας Μαΐου 2020
Αριθμός Απόφασης 65

Θ Ε Μ Α 3ο :  Αποδοχή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2020), για 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου

                       (Β’ κατανομή έτους  2020) και κατανομή αυτού στις Σχολικές 
                       Επιτροπές.

Στο Λουτράκι  σήμερα την 22α του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος  Παρασκευή,  πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια  περιφοράς  μέσω
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  σύμφωνα  με  την  από  11/03/2020  Πράξη
Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α'),  συνεδρίαση  του
Δημοτικού Συμβουλίου, και ώρα από 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 17:00 (χρόνος
λήξης), μετά την υπ' αριθμ. 7258/18-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου του κ.
Θυμή  Φίλιππα,  η  οποία  νόμιμα  και  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/7-6-2010),  περί  “Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης”,  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν,  σε  καθέναν  Δημοτικό
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των κοινοτήτων και στον Δήμαρχο κ.
ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος δήλωσε παρών, προκειμένου να συζητήσει και
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου δήλωσαν συμμετοχή οι είκοσι
(20),  ήτοι  αριθμός  μεγαλύτερος  του  1/2  του  συνόλου των μελών,  δηλαδή του
ελαχίστου αριθμού μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης
Αποφάσεων δια περιφοράς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες:  1.Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,
3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 6.Πέρρας
Σωτήριος, 7.Κορδαλή Σωτηρία,  8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος,  9.Δήμου Κων/νος,
10.Κοντός Γεώργιος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Πέτρου
Θεόδωρος, 14.Δέδες  Δημήτριος,  15.Καραπανάγος  Ιωάννης,  16.Σταυρόπουλος
Κων/νος,  17.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,  18.Βασιλείου  Δημήτρης, 19.Βασιλείου
Βασίλειος, 20.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην  παρούσα  συνεδρίαση  επίσης  δήλωσαν  συμμετοχή  και  οι  πρόεδροι  των
Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου  -  Περαχώρας,  Αγίων  Θεοδώρων,
Ισθμίας  και  Πισίων,  ήτοι  Σακέλλης  Μάριος,  Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης
Αριστείδης, Γκεζερλής Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα
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Μη συμμετέχοντες:  1.Πρωτοπαππά Μαρία,  2.Πέτρου Παναγιώτης,  3.Νικολάου
Σωτήριος,  4.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,  5.Γεωργίου Αθανάσιος,  6.Ζερβός Κων/νος,
7.Δρίτσας Αλκιβιάδης, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης,  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1.Το γεγονός ότι στον Δήμο μας λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.  3852/2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  Καλλικράτης”  δύο  ν.π.δ.δ.  -  Σχολικές  Επιτροπές,  ήτοι
“Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας -
Αγ.  Θεοδώρων”  και   “Σχολική  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου
Λουτρακίου  -  Περαχώρας  -  Αγ.  Θεοδώρων”  (Φ.Ε.Κ.  1287/τ.Β’/16-6-2011,
3258/τ.Β’/30-12-2011, 1853/τ.Β'/23-05-2018 & 1919/τ.Β'/30-05-2018 ).

2.Η υπ’ αριθμ. 26143/28-04-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως
του  Υπουργείου  Εσωτερικών  (με  ΑΔΑ  6Κ1Χ46ΜΤΛ6-9ΕΛ),  περί  κατανομής
ποσού 28.050.000,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της
χώρας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους, μεταξύ άλλων και στον
Δήμο μας ποσό #58.920,00# € για τον ανωτέρω σκοπό, ως Β’ κατανομή έτους
2020.

3.Το υπ’ αριθ.  271/06-05-2020  (σειρά  Α)  Γραμμάτιο  Είσπραξης  από το
Δήμο μας ποσού #58.831,62# € (κατόπιν σχετικής κράτησης ποσού #88,38# €,
για  το  οποίο  εκδόθηκε  το  υπ'  αριθμ.  278/08-05-2020  -  σειρά  Α-  Γραμμάτιο
Είσπραξης),  που  προέρχεται  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  (βάσει  της
προαναφερθείσας απόφασης και της υπ’ αριθ. 26285/2020 χρηματικής εντολής
του) για τον ανωτέρω σκοπό.

4.Η υπ'  αριθμ.  47455/16-08-2007 (Φ.ΕΚ.  1734/30-08-2007 τ.  Β')  Κ.Υ.Α.
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών
- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί αποζημίωσης εθελοντών σχολικών
τροχονόμων, σύμφωνα με την οποία οι Ο.Τ.Α. χρηματοδοτούνται για τον ανωτέρω
σκοπό μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων. 

5.Το  γεγονός  ότι  το  πρόγραμμα  που  αφορά  στον  Εθελοντή  Σχολικό
Τροχονόμο υλοποιείται στον Δήμο μας μόνο σε σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης
(ήτοι 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Θεοδώρων, από το 2007, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγ.
Θεοδώρων, από το 2007, Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας από το 2015, 2ο Δημοτικό
Σχολείο Λουτρακίου, από το 2015 και 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου, από τον
Οκτώβριο 2019). 

6.Το  υπ'  αριθμ.  οικ.  4632/16-02-2018  έγγραφο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών,  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  καθαρίστριες  που  απασχολούνται  με
συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  στις  σχολικές  μονάδες,  μέσω  των  Σχολικών
Επιτροπών,  λαμβάνουν  τα  Μέσα  Ατομικής  Προστασίας  (Μ.Α.Π.)  από  το  έτος
2018 και μετά την ισχύ του ν. 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107/31-7-2017 τ. Α').

7.Το από 04/05/2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας, από το οποίο
προκύπτει  ότι  οι  δαπάνες  για  την  υλοποίηση  του  θεσμού  του  σχολικού
τροχονόμου στα ανωτέρω σχολεία έχουν καλυφθεί μέχρι και τον Ιούνιο 2020 από
την αντίστοιχη Α’ Κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (σχετ. η υπ'
αριθμ.  13/2020  Α.Δ.Σ.),  και  συνεπώς  κατά  την  παρούσα  κατανομή  δεν  θα
αποδοθεί  ποσό για  αυτόν  τον  σκοπό στην Α/θμια Σχολική  Επιτροπή,  που σε
διαφορετική περίπτωση είναι η μοναδική δικαιούχος 



  

Με  το  ίδιο  έγγραφο,  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος  εισηγείται  στη  Δημοτική
Επιτροπή Παιδείας την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης ποσού 58.920,00
€. 

8.Το  από  08/05/2020  υπηρεσιακό  σημείωμα  της  Δ/νσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου, σχετικά με το θέμα.

9.Η υπ’ αριθ. 4/11-05-2020 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,
με  την  οποία   εισηγήθηκε  την  κατανομή  του  εν  λόγω  ποσού  στις  Σχολικές
Επιτροπές  του  Δήμου  μας,  σύμφωνα  με  την  πρόταση  του  αρμοδίου
Αντιδημάρχου.

10.Ο δημοτικός προϋπολογισμός έτους 2020,  όπου α) στον Κ.Α. 4311. του
σκέλους των εσόδων, με τίτλο "ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των
σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)”, και β) στον Κ.Α.
00-6711.001  του  σκέλους  των  εξόδων,  με  τίτλο  “Απόδοση  επιχορηγήσεων  σε
Σχολικές  Επιτροπές  για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  αναγκών  των  σχολείων
α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης”, έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την κάλυψη των εν
λόγω δαπανών.

11.Η  υπ'  αριθμ.  2936/24-02-2020  (με  ΑΔΑ  68ΚΤΩΛ3-9Ω9)  Απόφαση
Ανάληψη Υποχρέωσης (η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του
Δήμου με α/α Α-275), περί έγκρισης δαπάνης, δέσμευσης & διάθεσης πίστωσης
ποσού #222.280,00# € σε βάρος του προαναφερθέντος Κ.Α. 00-6711.001 του
σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και  τις
διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1566/85, μετά από  διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή  απόψεων μεταξύ  των μελών του,  απέχοντος  του  κ.  Ασημακόπουλου
Χρήστου

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

1.Αποδέχεται ποσό #58.920,00# €, προερχόμενο από τακτική επιχορήγηση
του Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2020), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων του Δήμου μας, ως Β’ κατανομή έτους 2020.

Το ανωτέρω ποσό είναι ήδη εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 4311. του σκέλους των
εσόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Κατανέμει την ανωτέρω πίστωση ποσού #58.920,00# € προς κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
4/2020 Απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας,  ως ακολούθως:

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης 28.000,00€

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης                                           30.920,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ 58.920,00€

Επισημαίνεται  ότι  στο ανωτέρω  ποσό,  το  οποίο  θα  κατανεμηθεί  στη
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, δεν συμπεριλαμβάνεται αμοιβή για τους
σχολικούς τροχονόμους, καθώς αυτή έχει ήδη καλυφθεί μέχρι και τον Ιούνιο 2020
από την αντίστοιχη Α' κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (σχετ. η
υπ' αριθμ. 13/2020 Α.Δ.Σ.).



  

Επί των ανωτέρω ποσών θα γίνει από το Δήμο η νόμιμη παρακράτηση.

Ακολούθως,  οι  ανωτέρω Σχολικές  Επιτροπές,  κατόπιν  της  είσπραξης  των
προαναφερθέντων  ποσών,  θα  κατανείμουν  τις  σχετικές  πιστώσεις  στις  Σχολικές
Μονάδες που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας
υπόψη και  την υποχρέωση χορήγησης στις καθαρίστριες που απασχολούνται  με
συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  στις  σχολικές  μονάδες  τους  των  Μέσων  Ατομικής
Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος.

 Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  65/2020.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο

                                            Λουτράκι 27 Μαΐου 2020
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
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