
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
 ∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
                                              Από το Πρακτικό της µε αριθµ  9/2017 
                                         συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
                                                          

ΘΕΜΑ: Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και 
απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές 

Αρ. Απόφασης: 42/2017 
Στα Ψαρά σήµερα την 16η του µήνα Μαΐου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα  
20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 549/12-5-2017 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα (10) και ονοµαστικά οι: 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βασιλική Ευαγγελία                                                                                  1.Βασιλικής Ιωάννης                                                                                   
2.∆ηµητρέλης Νικόλαος                                                                                 2.Βρατσάνος Μάρκος                                                                                    
3.Κούτικα Αγγελική                                                                                    3.Μπεναρδής Γεώργιος                                                                                  
4.Κουτσοδόντη Αγγελική                                                                                
5.Κουτσοδόντη Βασιλική                                                                          
6.Κουτσοδόντη Καλλιόπη                                                                                
7.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα                                                                                
8.Παπαµιχάλης Ιωάννης                                                                                 
9.Χατζησκουλίδης Χρήστος                                                                              
10.Χαχούλης Φώτης                                                                  

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
 νόµιµα) 

 
Ο ∆ήµαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του ∆ήµου. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να 
συζητηθεί και το εξής εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα: 
 

1) Έγκριση µετακίνησης ∆ηµάρχου στη Χίο 
 
Το κατεπείγον έγκειται στο γεγονός ότι έχει προγραµµατιστεί στη Χίο συνάντηση του ∆ηµάρχου µε 
τον ∆/ντή και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χίου την Τετάρτη 24/05/2017 και 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του αρ. 140 του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) πρέπει να προηγηθεί της µετακίνησης 
αυτής για υπηρεσιακούς λόγους η έγκρισή της από το δηµοτικό συµβούλιο.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την προγραµµατισµένη συνάντηση του 
δηµάρχου µε τον τον ∆/ντή και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χίου και το άρθρο 67 
παρ. 7 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το κατεπείγον του ανωτέρω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και αποδέχεται την πρόταση 
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. 

ΑΔΑ: ΩΛΠΚΩΗΧ-ΙΒΒ



 

 
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. 
∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την εισήγηση του αρµόδιου υπαλλήλου. 
Σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 13656/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, µε θέµα «Β’ κατανοµή ποσού 
25.000.000,00 ευρώ από τους ΚΑΠ έτους 2017 σε όλους τους ∆ήµους της Χώρας, για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους», κατανεµήθηκε στον οργανισµό µας, το ποσό των 
3.360,00 € ως Β΄ κατανοµή έτους 2017, από το λογαριασµό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων για κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του ΚΑ 0614. «ΚΑΠ για 
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 
1946/91)» της κατηγορίας εσόδων «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του 
προϋπολογισµού, και αποδίδεται αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης. Κατόπιν τούτου θα πρέπει να προχωρήσουµε στην 
κατανοµή του ποσού των 3.354,96 € που προέρχεται από την τακτική κατανοµή της κρατικής 
επιχορήγησης µετά την παρακράτηση από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (3.360,00 € -
0,15% =3.354,96 €) στις σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου µας.  
∆εδοµένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του 
Π.∆. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 
2β του άρθρου 2 του Π.∆. 80/2016, το δηµοτικό συµβούλιο κατά περίπτωση αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, ενεργώντας ως αρµόδιος 
διατάκτης, προτείνω την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης ποσού 3.354,96€, σε βάρος του 
ΚΑΕ 00-6711. του σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» του 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2017  
Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε:  
Α) Την αποδοχή του ποσού των 3.354,96 €, µετά την παρακράτηση από το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, το οποίο αποτελεί έσοδο του ΚΑ 0614. µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπ/σης» της κατηγορίας εσόδων «Έσοδα 
από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του προϋπολογισµού έτους 2017. 
Β) Την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ποσού 3.354,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6711. του 
σκέλους των εξόδων µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2017. 
Γ) Την κατανοµή του ανωτέρω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές  

• ∆ηµοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Ψαρών 
• Γυµνασίου και Λυκειακών Τάξεων Ψαρών. 

 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε επίσης υπόψη:  
• το άρθρο 243 του Ν.3463/06 
• το άρθρο 103 του Ν. 3852/10 
• το άρθρο 25 παρ.3α του Ν. 1828/89 
• το άρθρο 113 παρ.6 Ν.1892/90 
• την υπ΄αριθ. 13656/27-04-2017 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ µε την οποία διατέθηκε στο δήµο η κρατική 

επιχορήγηση. 
• την υπ΄αριθ 13658/17 χρηµατική εντολή του ΥΠ.ΕΣ. 
• την άµεση ανάγκη χρηµατοδότησης των σχολείων για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, 

όπως θέρµανση, φωτισµός κλπ.   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1) Αποδέχεται το ποσό των 3.354,96 €, µετά την παρακράτηση από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, το οποίο αποτελεί έσοδο του ΚΑ 0614 µε τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)» 
της κατηγορίας εσόδων «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» του 
προϋπολογισµού έτους 2017. 

ΑΔΑ: ΩΛΠΚΩΗΧ-ΙΒΒ



 

2) Εγκρίνει το υπ’αρ. Α/Α 131 Αίτηµα ∆απάνης. 
3)  Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει ποσό 3.354,96 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6711. του σκέλους 

των εξόδων µε τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2017., 

4)  Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος 
∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης 
Υποχρέωσης και την σύνταξη της αντίστοιχης βεβαίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
66-68 του Ν. 4270/2014 και της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 

5)  Εξουσιοδοτεί το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Παπαµιχάλη Ιωάννη για την υπογραφή της σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

6)  Κατανέµει το ανωτέρω ποσό ως κάτωθι: 
• στην Σχολική Επιτροπή ∆ηµοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Ψαρών το ποσό των 1.354,96 

ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ∆ηµοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου 
Ψαρών. 

• στην Σχολική Επιτροπή του Γυµνασίου και Λυκειακών Τάξεων Ψαρών το ποσό των 2.000,00 
ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Γυµνασίου –Λυκείου Ψαρών. 

      

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 42/2017 
 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                              Ακριβές Απόσπασµα                                       Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                       Υπογραφές 
 
 
 
                                                Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 

ΑΔΑ: ΩΛΠΚΩΗΧ-ΙΒΒ
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