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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  04/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 30/2019
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  15η του  μήνα  Μαρτίου του  έτους  2019 ημέρα  της  εβδομάδας

Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 282/8-3-2019 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) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Βασιλική Ευαγγελία
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  την  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Διοικητικών  &  Οικονομικών
Υπηρεσιών:
Το άρθρο 113 παρ.6 Ν.1892/1990, όπως ισχύει ορίζει ότι:
«α)  Στις  πιστώσεις  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  που
εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
του Ν. 1828/1989, εγγράφονται υποχρεωτικά και πιστώσεις για την επισκευή και συντήρηση των
σχολικών κτιρίων.  Στον  αντίστοιχο  κωδικό προστίθενται  και  οι  πιστώσεις  για  την  επισκευή  και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων του προϋπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β. Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατίθεται το 9 % των 2/3 της επιχορήγησης της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 προς αυτούς, για λειτουργικές
δαπάνες  των σχολείων και  επισκευή ή  συντήρηση σχολικών κτιρίων.  Η κατανομή των ανωτέρω
πιστώσεων απευθείας  στους δήμους γίνεται  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  ύστερα από
γνώμη της επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται,
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          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλικής Ιωάννης
5) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Αποδοχή πιστώσεων (συμπληρωματική κατανομή) από τους  Κεντρικούς
Αυτοτελείς  Πόρους  έτους  2018  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των
σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές
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με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελής επιτροπή, η
οποία αποτελείται από:....»

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ  78021/28-12-2018 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, με θέμα  «Συμπληρωματική
Κατανομή ποσού 5.000,000,00 € 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 730,00 € ως Συμπληρωματική Κατανομή έτους 2018, από το
λογαριασμό  του Υπουργείου  που τηρείται  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  με  τίτλο
«Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι  των  Δήμων» προς  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών  και  κατά
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του ΚΑ 4311. «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)»  της κατηγορίας
εσόδων  «ΕΣΟΔΑ  ΠΡΟΣ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΣΕ  ΤΡΙΤΟΥΣ  (ΝΟΜΙΚΑ  Ή  ΦΥΣΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ)» 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  728,90  € που  προέρχεται  από  την  τακτική  κατανομή  της  κρατικής
επιχορήγησης  μετά  την  παρακράτηση  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  (730,00€
-0,15% =728,90 €) στις σχολικές Επιτροπές του δήμου μας. 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. 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.»

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε: 
Α) Την αποδοχή του ποσού των 728,90€, μετά την παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και  Δανείων,  το  οποίο  αποτελεί  έσοδο  του  ΚΑ  4311. με  τίτλο  «ΚΑΠ  για  την  κάλυψη  των
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)»
της  κατηγορίας  εσόδων  «ΕΣΟΔΑ  ΠΡΟΣ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΣΕ  ΤΡΙΤΟΥΣ  (ΝΟΜΙΚΑ  Ή
ΦΥΣΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ)» του προϋπολογισμού έτους 2019.

Β) 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
 την ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β')
 την παρ.3 άρθρο 50 του Ν.1566/85
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

 το άρθρο 203 του Ν.4555/18
 την  υπ΄αριθ. 78021/28-12-2018 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ με την οποία διατέθηκε στο δήμο η

κρατική επιχορήγηση.
 την υπ΄αριθ 78061/2018 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 728,90 ευρώ, μετά την παρακράτηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και  Δανείων,  το οποίο αποτελεί  έσοδο του  ΚΑ 4311. με τίτλο  «ΚΑΠ για την κάλυψη των
λειτουργικών  αναγκών  των  σχολείων  Α/θμιας  και  Β/θμιας  εκπαίδευσης  (άρθρο  55  ν.
1946/1991)» της κατηγορίας εσόδων «ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή
ΦΥΣΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ)» του προϋπολογισμού έτους 2019.

2) Κατανέμει το ανωτέρω ποσό ως κάτωθι:

 στη Σχολική  Επιτροπή  Δημοτικού  Σχολείου  και  Νηπιαγωγείου  Ψαρών το  ποσό  των
300,00 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
428,90 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Γυμνασίου –Λυκείου Ψαρών.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  30/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Σελίδα 3 από 3

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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