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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 07/2020
μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence
Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές
(Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2020)
Αρ. Απόφασης: 22/2020
Στα Ψαρά σήμερα την 12η του μήνα Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα
20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης
e-Presence σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 657/8-5-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις: α) του άρθρου 184 Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) της με αριθμ.
18318/13-03-2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας και δ) της
με αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών ε) του άρθρου 67 Ν.
3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία (α), (β) (γ) και (δ) διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι η τακτική συνεδρίαση λαμβάνει χώρα μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης ePresence όπως προβλέπεται από τις διατάξεις
 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019 παρ. 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν.
3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος
χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται
κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές
διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των
μελών δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο,
ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική
συνεδρίαση».
 της η υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10 η οποία
αναφέρει: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της
λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1. Κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης
φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε
διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης
σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών»
 του υπ’αρ.18318/13-3-2020 έγγραφου ΥΠ.ΕΣ. στο οποίο αναφέρεται ότι: Σε όσες περιπτώσεις
δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, η λήψη της
απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα:
α) είτε δια περιφοράς, (….),
β) είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής
δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ
 της με αριθμ. 40/20930/31.03.2020 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία η
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μπορεί να λάβει χώρα με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο (όπως
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skype, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κ.λπ.), το οποίο καθορίζεται
στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, μετά την έκδοση
και δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
μπορεί να γίνει με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr)
Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις
που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη
λειτουργία των συλλογικών οργάνων.
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης των συμμετεχόντων μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e-Presence τακτική συνεδρίαση στην οποία
διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
συμμετείχαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Βασιλική Ευαγγελία
Δημητρέλη Μαργαρίτα
Καραγιώργη Μαρκέλλα
Καραγιώργης Ανδρέας του Μάρκου
Κουτσοδόντη Βασιλική
Μπουρέκας Νικόλαος
Φρατζέσκου Σοφία
Χατζησκουλίδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καραγιώργης Ανδρέας του Νικολάου
2) Κούτικα Αγγελική
3) Μπεναρδής Γεώργιος
4) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα).

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και συμμετέχει στη συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο
του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των
μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και 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, με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πενταμελής επιτροπή, η οποία
αποτελείται από:....»
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ 26143/28-4-2020 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, με θέμα «Β΄ κατανομή από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους», κατανεμήθηκε στον οργανισμό μας, το ποσό των 3.970,00
€ ως Β΄ κατανομή έτους 2020, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών 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
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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 3.964,04 €
που προέρχεται από την τακτική κατανομή της κρατικής επιχορήγησης μετά την παρακράτηση από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (3.970,00€ -0,15% =3.964,04 €) στις σχολικές Επιτροπές του
δήμου μας.
Σύμφωνα με την περίπτωση 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 την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.4625/19 (ΦΕΚ
139/31.08.2019 τεύχος A’):
«ε) (ο Δήμαρχος) 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.»
Με βάση τα παραπάνω το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Την αποδοχή του ποσού των 3.964,04 €, 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 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)» του
προϋπολογισμού έτους 2020.
Β) Την κατανομή του ανωτέρω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές:
 Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Η.Ν. Ψαρών
 Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Η.Ν. 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
 το άρθρο 203 του Ν.4555/18
 την υπ’ αριθ. 26143/28-4-2020 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ με την οποία διατέθηκε στο δήμο η
κρατική επιχορήγηση.
 την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης των σχολείων για κάλυψη των λειτουργικών τους
δαπανών, όπως θέρμανση, φωτισμός κλπ.
και έπειτα από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1) Αποδέχεται το ποσό των 3.964,04 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 2020.
2) Κατανέμει το ανωτέρω ποσό ως κάτωθι:
 Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ηρωικής Νήσου
Ψαρών το ποσό των 1.700,00 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του
Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Η.Ν. Ψαρών.
 Στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Ηρωικής Νήσου
Ψαρών το ποσό των 2.264,04 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του
Γυμνασίου –Λυκείου Η.Ν. Ψαρών.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2020
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών
Υπογραφή
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές

