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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  10/2018 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 54/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 673/17-5-2018
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).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη  απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Δημητρέλης Νικόλαος
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κούτικα Αγγελική
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ 15913/02-05-2018 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, με θέμα «Β’ κατανομή από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2018,  σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους», κατανεμήθηκε στον οργανισμό μας, το ποσό των 4.070,00
€  ως  Β΄  κατανομή  έτους  2018,  από  το  λογαριασμό  του  Υπουργείου  που  τηρείται  στο  Ταμείο
Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  με  τίτλο  «Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι  των  Δήμων  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  4.063,89  € που  προέρχεται  από  την  τακτική  κατανομή  της  κρατικής
επιχορήγησης μετά την παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (4.070,00€ -0,15%
=4.063,89 €) στις σχολικές Επιτροπές του δήμου μας. 
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ΘΕΜΑ: Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Χαχούλης Φώτιος
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Μπεναρδής Γεώργιος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: ΩΔ1ΡΩΗΧ-3ΗΔ



Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες
στον Προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί,
αν  δεν  διατεθούν  (ψηφιστούν)  με  απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου,  εκτός  αν  πρόκειται  για  τις
πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση
οποιουδήποτε  οργάνου  (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών,  μισθώματα  ακινήτων,
υποχρεωτικές εισφορές, κλπ) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το
ετήσιο ποσό τους (άρθρο 66 παρ. 8 Ν. 4270/14, Εγκ. ΥΠΕΣ-ΥΠΟΙΚ 30/19664/20-4-2011 και άρθρο 9
παρ. 1 Π.Δ. 80/2016).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ. 1δ
του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την
έγκριση  των  δαπανών και  τη  διάθεση  (ψήφιση)  των  πιστώσεων του  προϋπολογισμού  (εκτός  από
εκείνες που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06,
διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).

Δεδομένου ότι κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4270/14, καθώς και βάσει του άρθρου 4 του
Π.Δ. 80/2016 και της εγκυκλίου 2/100018/0026/30-12-2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
2β του άρθρου 2  του Π.Δ.  80/2016,  το  δημοτικό  συμβούλιο  κατά περίπτωση αποφασίζει  για  την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, ενεργώντας ως αρμόδιος
διατάκτης, προτείνουμε την έγκριση και διάθεση (ψήφιση) της πίστωσης ποσού  4.063,89, σε βάρος
του  ΚΑ  00-6711. του  σκέλους  των  εξόδων  με  τίτλο  «Απόδοση  σε  Σχολικές  Επιτροπές» του
προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε: 
Α)  Την αποδοχή του ποσού των 4.063,89€,  μετά την παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, 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 2018.
Β)  Την έγκριση της  δαπάνης και  διάθεση ποσού  4.063,89 ευρώ σε βάρος του  ΚΑ  00-6711. του
σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018 για την απόδοση της ανωτέρω επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Ψαρών.
Γ) Την κατανομή του ανωτέρω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές: 

 Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Ψαρών
 Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Ψαρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 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
 το άρθρο 158 Ν. 3463/06
 τις εγκυκλίους ΥΠΕΣ 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
 το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016 
 τα άρθρα 65-68 του Ν. 4270/2014
 τον προϋπολογισμό του Δήμου Ψαρών έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με τις υπ’ αρ. 105/2017

(ΑΔΑ:  7Θ6ΤΩΗΧ-555)  &  10/2018  (ΑΔΑ:  7Χ0ΘΩΗΧ-ΠΝ7)  αποφάσεις  του  Δημοτικού
Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την υπ'  αρ.  πρωτ.  6281/31-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΛ9ΜΟΡ1Ι-73Μ)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 την  υπ΄αριθ.  15913/02-05-2018 απόφαση  του  ΥΠ.ΕΣ  με  την οποία  διατέθηκε  στο  δήμο  η
κρατική επιχορήγηση.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 την υπ΄αριθ 16089/2018 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 4.063,89 ευρώ, μετά την παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και  Δανείων,  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
οικον. έτους 2018.

2) Εγκρίνει το υπ’ αρ. Α/Α 170 Αίτημα Δαπάνης.

3)  Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει ποσό 4.063,89 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6711. του σκέλους των
εξόδων με τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
για την απόδοση της ανωτέρω επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Ψαρών.

4) Κατανέμει το ανωτέρω ποσό ως κάτωθι:

 στη  Σχολική  Επιτροπή  Δημοτικού  Σχολείου  και  Νηπιαγωγείου  Ψαρών το  ποσό  των
1.700,00 ευρώ  για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  δαπανών  του  Δημοτικού  σχολείου  και
Νηπιαγωγείου Ψαρών.

 στη Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Ψαρών το ποσό των 2.363,89
ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Γυμνασίου –Λυκείου Ψαρών.

5)  Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
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 ΠΔ 80/2016.

6) Εξουσιοδοτεί  το  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.  Παπαμιχάλη  Ιωάννη  για  την  υπογραφή της  σχετικής
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  54/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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