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Νο 29/14-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 337/2020    

ΘΕΜΑ :   Κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων. 

  

     Στους Μολάους, σήμερα την  14-12-2020  ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 10:00 

π.μ. έως και 12:30μ.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: 14920/10-12-2020 

σε Ορθή Επανάληψη 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>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό 

μέλος   , δηλαδή:        

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 
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  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 26ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 η περίπτωση ε   της παρ. 1 του άρθρου 

58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«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 

σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η 

πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία 

προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο 

κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».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. 

    Σύμφωνα με  το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4625/31.08.2019 το τρίτο εδάφιο της 

περίπτωσης ε   της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, 

ως ακολούθως: «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.» 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της, την από 10/12/2020 

εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού 

του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

      ΘΕΜΑ : Κατανομή και απόδοση επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων.  

Με την αριθ. 83378/1-12-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

κατανέμεται στο δήμο Μονεμβασίας ποσό 51.810,00 € για λειτουργικές  δαπάνες 

σχολείων. 

Το ανωτέρω ποσό πρέπει να κατανεμηθεί και αποδοθεί στις δύο σχολικές 

επιτροπές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. 

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2020, προϋπολογίσθηκε ως έσοδο 

στον ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» το ποσό των 212.960,00 €.  

Αντίστοιχα το ποσό αυτό  γράφτηκε στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα στον 

ΚΑ 00-6711.001 με τίτλο «Απόδοση στις σχολικές επιτροπές».  
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατανομή 

και απόδοση του καθαρού ποσού της επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 

των 51.732,28 € μετά την κράτηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ως 

εξής: 

α. Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  31.039,37 €. 

β. Για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης Ρίτσος»: 

20.692,91 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Η ΟΕ αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω: 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

    Την κατανομή και απόδοση του καθαρού ποσού της επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται 

στο ποσό των 51.732,28 € μετά την κράτηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

ως εξής: 

 Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:  31.039,37 €. 
 Για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Γιάννης 

Ρίτσος»: 20.692,91 €. 
              

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.  

      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                               
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