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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 9/01-04-2020 
Αριθ.Αποφ. 68/2020    

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμου προς τις σχολικές επιτροπές της Α΄/θμιας & Β΄/θμιας 

εκπαίδευσης. 

        Στους Μολάους, σήμερα την  01-04-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με 

αριθμό πρωτοκόλλου: 33392/27-03-2020, δια περιφοράς πρόσκληση  που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη και ένα (1) μέλος αναπληρωματικό, δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  

6) Καλογράνης Δημήτριος 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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 Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα    εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06:  

«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 Δήμου, 

ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, 

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 Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, 

iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την 

πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και 

v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, 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.» 

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας ο οποίος ψηφίστηκε με 

την υπ’ αριθ. 267/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με την αριθ 291578/π.ε.2019/21.01.2020 (ΑΔΑ:67ΛΜΟΡ1Φ-

3ΟΟ) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., εγγράφηκε στον Κ.Α 00-6731.003   πίστωση 

ποσού ύψους  60.000,00 € για  επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών.  

Σύμφωνα με την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την 

παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: 
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«Ο Δήμαρχος: 

[...] ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων 

στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που 

εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη 

απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί 

η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την 

απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος 

ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η 

πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και 

προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού. 

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: 

«2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του 

άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 

παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο 

αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο 

δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.» 

 Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως χαρακτηριστικό παράδειγµα 

για εξειδίκευση πίστωσης θα µπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Κώδικα Δήµων και 

Κοινοτήτων, περί παροχής επιχορηγήσεων και βοηθηµάτων: η αρχική εγγραφή στον 

προϋπολογισµό καθορίζει το ύψος του συνολικού προς διάθεση χρηµατικού ποσού, όµως 

από τη φύση της δεν µπορεί να καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους.  

Οπότε, εν προκειµένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πριν 

τη διάθεση πίστωσης από τον δήµαρχο. 

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για επιχορήγηση σχολικών 

επιτροπών είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την επιχορήγηση των 

σχολικών επιτροπών της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης με το ποσό των 70.0000€  

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες τους . 

     Το μέλος της ΟΕ κ. Καλογράνης Δημήτριος και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ. 

Μαστορόπουλος Νεκτάριος έστειλαν email στο οποίο ανέφεραν τα εξής: 

    Όπως και στο παρελθόν πολλές φορές έχουμε τονίσει ο Δήμος είναι υποχρεωμένος  να 

καταβάλλει κάθε χρόνο ως τακτική επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές 130.000,00€ για 

την πρωτοβάθμια και 70.000,00€ για την δευτεροβάθμια , όπως προβλέπεται στα ΦΕΚ 

σύστασή τους ,τα οποία ως προς το κομμάτι αυτό δεν έχουν ποτέ τροποποιηθεί . 

     Παρόλα αυτά η δημοτική αρχή δίνει κάθε χρόνο πολύ λιγότερα χρήματα με το σκεπτικό 

ότι δεν υπάρχουν ανάγκες για μεγαλύτερα ποσά. 
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      Όμως στην πραγματικότητα τους διαψεύδει για άλλη μια φορά και ενώ μας έλεγαν μέχρι 

πρότινος ότι όλες οι ανάγκες είναι καλυμμένες , σήμερα έρχονται και μας λένε ότι τα 

χρήματα που προέβλεψαν δεν φτάνουν και χρειάζονται πολύ περισσότερα.  

      Στην εισήγηση δε που μας δόθηκε μνημονεύεται ο ν.  4257/2014 χωρίς να αναφέρεται 

το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 38 το οποίο ορίζει: «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». 

     Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε να δοθούν κανονικά όλα τα χρήματα προς τις 

σχολικές επιτροπές και μέχρι το ύψος των 130.000,00 ευρώ για την πρωτοβάθμια και 

70.000,00ευρώ  για την δευτεροβάθμια, όπως προβλέπεται  στα ΦΕΚ   σύστασή τους  και 

έτσι ψηφίζουμε και οι δύο όχι.   

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06  

2) το άρθρο 203 του Ν.4555/18 

3) την περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 

του Ν.4625/19 

4) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 

5) την Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος 

Β’) 

6) τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των σχολικών επιτροπών της Α/θμιας & 

Β/θμιας εκπαίδευσης   

7) Την υπ’ αριθ. 267/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  με την αριθ 291578/π.ε.2019/21.01.2020 (ΑΔΑ:67ΛΜΟΡ1Φ-

3ΟΟ) Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,  

8)Τις απόψεις των κ.κ Καλογράνη & Μαστορόπουλου 

9) την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00-6731.003    για επιχορήγηση των σχολικών 

επιτροπών. 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(Μειοψηφούντων των κ.κ Καλογράνη & Μαστορόπουλου) 

 

     Την εξειδίκευση της πίστωσης για την καταβολή επιχορήγησης του δήμου στις σχολικές 

επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης από τον  Κ.Α 00.6731.003.  με τίτλο { 

Επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης   } και 

συγκεκριμένα ως εξής : 
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 Στην σχολική επιτροπή της Α/θμιας εκπαίδευσης   ποσό ύψους  40.000,00 € 

 Στην σχολική επιτροπή «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» της Β/θμιας εκπαίδευσης   ποσό 

ύψους  30.000,00 € 

      

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


		2020-04-02T12:45:32+0300




