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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµ  5/2018  

συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ψαρών. 
 
 
 

Αρ. Απόφασης :  29/2018      
Στα Ψαρά σήµερα την 12η του µήνα Μαρτίου του έτους 2018 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και 

ώρα 18:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ψαρών συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ψαρών, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 266/6-3-2018 
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). 

∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη  απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) µελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονοµαστικά οι: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.∆ηµητρέλης Νικόλαος 1.Βασιλική Ευαγγελία 
2.Παπαµιχάλης Ιωάννης 2.Βασιλικής Ιωάννης 
3.Κούτικα Αγγελική  3.Βρατσάνος Μάρκος 
4.Κουτσοδόντη Βασιλική 4.Κουτσοδόντη Αγγελική  
5.Κουτσοδόντη Καλλιόπη  5.Μπεναρδής Γεώργιος  
6. Χατζησκουλίδης Χρήστος 6.Μπουλαζέρη Μαργαρίτα  
7.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 εισηγούµενη το 6ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο ∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: 
 
Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗ∆ 
ορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο 
διοικητικό συµβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο 
πίνακα απολογισµού προηγουµένου οικονοµικού έτους, µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Στην παρ.13 της ίδιας απόφασης ορίζεται ότι:  
«Το διοικητικό συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής µε βάση το βιβλίο «ΕΣΟ∆ΩΝ – ΕΞΟ∆ΩΝ» και τον 
απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονοµικής διαχειρίσεως και αποφασίζει 
για την έγκρισή του µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.»  
Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολοµέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται τα εξής: «Τον απολογισµό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:  
1. Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.  
2.Όλα τα κατά νόµον δικαιολογητικά πληρωµών (τιµολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως - 
παραλαβής .... κ.λπ.)  
3. Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των 
πληρωµών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται 
στα αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών.  

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2017 της Ενιαίας Σχολικής 
Επιτροπής Γυµνασίου και Λυκειακών Τάξεων ∆ήµου Ψαρών 

ΑΔΑ: ΨΑΞΗΩΗΧ-Ο0Θ



Σελίδα 2 από 2 
 4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταµιευτηρίου ή Υποκαταστήµατος αναγνωρισµένης Ελληνικής 
Τράπεζας, θεωρηµένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. 
 5. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα µετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου 
Ταµία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  
6. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η 
∆εκεµβρίου του προηγουµένου οικον. έτους.  
7. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του απολογισµού.  
8. Έγκριση της αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το ∆ηµοτικό ή 
Κοινοτικό Συµβούλιο. 
Με την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/κών  διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές 
Επιτροπές ως Ν.Π.∆.∆. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθµίσεις του Ν. 2539/97 για την υποβολή των 
απολογισµών των ΟΤΑ και των Νοµικών τους Προσώπων. 
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου και Λυκειακών Τάξεων ∆ήµου Ψαρών 
υπέβαλλε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισµού 
έτους 2017, τον οποίο έλεγξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ενέκρινε µε την υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασή 
του.  
Κατόπιν της υποβολής όλων των σχετικών δικαιολογητικών µε το αριθµ. 19/27-2-2018 διαβιβαστικό της 
Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου και Λυκειακών Τάξεων ∆ήµου Ψαρών προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Ψαρών και προκειµένου η απόφαση έγκρισης µαζί µε τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά να 
αποσταλούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο Χίου, το Σώµα καλείται να εγκρίνει τον ετήσιο πίνακα απολογισµού 
για το οικονοµικό έτος 2017 ο οποίος παρουσιάζει :  
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ:                             32.193,49 ευρώ 
 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ:                             7.017,06 ευρώ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017:  25.176,43 ευρώ 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και είδε  
• τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗ∆ 
• την υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολοµέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου 
• την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/κών 
• τις σχετικές διατάξεις του Ν.2539/97 για την υποβολή των απολογισµών των ΟΤΑ και των Νοµικών 

τους Προσώπων 
• το πίνακα του απολογισµού µαζί µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά 
• την υπ’ αριθ. 1/2018 απόφαση του ∆.Σ. της Σχολ. Επιτροπής για την έγκριση του απολογισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
1. Την έγκριση του Απολογισµού της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Γυµνασίου και Λυκειακών Τάξεων 
∆ήµου Ψαρών, οικονοµικού έτους 2017, όπως εµφανίζεται παρακάτω: 
• Σύνολο εσόδων:  32.193,49 ευρώ 
• Σύνολο εξόδων :  7.017,06 ευρώ 
• Υπόλοιπο 31/12/2017 µεταφερόµενο στη νέα χρήση: 25.176,43 ευρώ 
 
2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της 

υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολοµέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

  Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  29/2018 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Ακριβές Απόσπασµα                                    Τα Μέλη   
 Υπογραφή                                                        Ο ∆ήµαρχος Ψαρών                                    Υπογραφές 
 
 
                                                                         Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
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