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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   149/2021

ΘΕΜΑ  8ο : Αποδοχή ποσού 58.920,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (Β΄ τακτική
                   κατανομή έτους 2021) για κάλυψη λειτουργικών 
                   δαπανών σχολείων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 19η του μηνός Μαΐου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε
σε  τακτική  συνεδρίαση,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα
μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 7234/14-05-2021 πρόσκληση, του
Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των  Συμβουλίων
των Κοινοτήτων,  προκειμένου να συζητήσει  και  να αποφασίσει  στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι  :   1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης ο οποίος
αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρόπουλο Κων/νο που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη
των  μελών  της  Oικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο,  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ΄ αριθ. 32891/27-04-2021 (με ΑΔΑ:60ΝΔ46ΜΤΛ6-5ΜΨ και με αριθ. πρωτ.
Δήμου 6343/28-04-2021)  Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών,  περί  Β΄  Κατανομής
πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, συνολικού ποσού
ύψους #28.050.000,00# €,  στους  Δήμους της  Χώρας  για  κάλυψη λειτουργικών
δαπανών  των  σχολείων  τους,  μεταξύ  των  οποίων  και  στον  Δήμο  μας,  ποσού
#58.920,00# €.
2. Το  υπ΄  αριθ.  36893/06-05-2021  (με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  6693/06-05-2021)
έγγραφο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  &  Δανείων  περί  αναγγελίας  πίστωσης
ποσού #58.920,00# € στον Δήμο μας, σε εκτέλεση της ανωτέρω Απόφασης.
3. Το υπ΄ αριθ. 328/11-05-2021 (σειρά Α) Γραμμάτιο Είσπραξης από το Δήμο μας
ποσού  #58.831,62# € (κατόπιν σχετικής κράτησης ποσού 88,38 €, για την οποία
εκδόθηκε  το  υπ΄  αριθ.  330/11-05-2021  (σειρά  Α)  Γραμμάτιο  Είσπραξης),  που
προέρχεται  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  (βάσει  της  προαναφερθείσας
Απόφασης σε εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 33007/21 χρηματικής εντολής του) για την

HM1: 07-06-2021 09:39:22



κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  σχολείων  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  - Β΄ κατανομής έτους 2021. 
4.  Το από 11-05-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας το οποίο
αναφέρει ότι με την 33007/2021 χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και
την υπ΄ αριθ. 32891/27-04-2021 Απόφαση Υπουργού κατανεμήθηκε στο Δήμο μας
ποσόν  #58.920,00#  €. Το  ποσόν  είναι  ήδη  εγγεγραμμένο  στον  Κ.Α.  4311  του
σκέλους των εσόδων με τίτλο "Έσοδα από ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55  Ν.1946/91)"
και ζητά από την Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή του και την κατανομή του  στο
σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 00-6711.001 με τίτλο "Απόδοση επιχορηγήσεων σε
σχολικές  επιτροπές  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  των  σχολείων  της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης".

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν
από αυτές του άρθρου 3 του Ν.  4623/2019,  μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

Αποδέχεται ποσό #58.920,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών
(ΚΑΠ 2021) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας,
ως  Β΄  κατανομή  έτους  2021,  σύμφωνα  με  την  από  11-05-2021  εισήγηση  της
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την υπ' αριθ. 33007/21 χρηματική εντολή
του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμει αυτό στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α.
00-6711.001 με τίτλο "Απόδοση επιχορηγήσεων σε σχολικές επιτροπές  για την
κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  των  σχολείων  της  Πρωτοβάθμιας  και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης".

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  149/2021

         Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                         Σακελλαρίου Αναστάσιος

  Παπαθανασίου Αθανάσιος 
   

  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                     Κορδαλή Σωτηρία

                                                                              Γλυκοφρύδης Ιωάννης

                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος

                                                                              Γεωργίου Αθανάσιος
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