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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 3827/19.5.2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-ΑράχωβαςΑντίκυρας,
Αρ. Απόφασης: 120/2015
ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 25.192,31€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
και κατανομή στις σχολικές επιτροπές.
Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η του μήνα Μαΐου του έτους 2015 και ώρα
11:30 πμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ.
3563 – 11/5/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο
Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου
Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 18 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Γιαννέλος Ευστάθιος Πρόεδρος
2) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
3) Αλεξανδράκος Αλμπάνης Χ.
4) Ράπτης Ανδρέας
5) Καπλάνης Παναγιώτης
6) Σύρος Ιωάννης
7) Ζήσης Λουκάς
8) Αγγελόπουλος Γεώργιος
9) Οικονόμου Κωνσταντίνος
10) Λαγός Δημήτριος
11) Καστρίτης Ευστάθιος
12) Μπέλλος Θεόδωρος
13) Πατσαντάρας Ιωάννης
14) Κεφάλας Γεώργιος
15) Μίχος Ιωάννης
16) Πανουργιάς Αθανάσιος
17) Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα
18) Ζάκκας Λουκάς

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βαλαούρας Νικόλαος
2) Μπακούρος Δημήτριος
3) Γαλάνης Παναγιώτης
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση
των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 11:30 πμ ώρα για συζήτηση
και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
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Η Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με το 48784/7.4.2015 έγγραφό της μας
ενημέρωσε ότι με την αριθμ. 11831/15 χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών κατατέθηκε στο λογαριασμό
του Δήμου μας ποσό 25.192,31 € για λειτουργικές δαπάνες σχολείων από Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2015.
Το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης του ΥΠΕΣ με το 15439/6.5.2015 έγγραφό του και κατόπιν
ερωτημάτων σχετικά με την αμοιβή των σχολικών τροχονόμων μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ για
την κατάρτιση των προϋπολογισμών οικ. έτους 2015 προβλέφθηκε το ύψος των πιστώσεων που θα
εγγραφούν στον πρ/σμο των Δήμων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του
σχολικού τροχονόμου και για το λόγο αυτό αποδόθηκαν αυξημένες κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο
έτος οι δύο από τις τέσσερεις ισόποσες δόσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου με την από 8.5.2015 εισήγησή της, και επειδή δεν είχαν αποδοθεί τα
χρήματα για τον σχολικό τροχονόμο κατά την κατανομή της α΄ δόσης, προτείνει στο Συμβούλιο να αποδεχτεί
την πιο πάνω χρηματοδότηση ποσού 25.192,31 και μετά την αφαίρεση της προμήθειας Τ.Π.&.ΔΑΝΕΙΩΝ
ποσού 37,79€ ως εξής:
•

Στον Κ.Α. 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)», ποσού 23.042,52 ευρώ, και

•

Στον Κ.Α. 0615.000 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους » ποσού
2.112,00 ευρώ, (αφορά 1ο και 2ο Εξάμηνο 2015 για την πληρωμή ενός τροχονόμου, και είναι και
αναδρομική κράτηση από την Α΄ Δόση 2015 λειτουργικών δαπανών σχολείων που ήταν επίσης
αυξημένη κατά 25% ),

και ανάλογη κατανομή στους:
•

Κ.Α. 00/6711.001 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α΄Βάθμιας εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες.

•

Κ.Α. 00/6711.003 «Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες Β' βάθμιας εκπαίδευσης

•

Κ.Α. 00/6711.002 «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για σχολικούς τροχονόμους»

Ο Πρόεδρος των σχολικών επιτροπών κ. Δημήτριος Λαγός προτείνει την κατανομή σε ποσοστό 50% για τα
σχολεία της πρωτοβάθμιας και 50% για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χαράλαμπος Αλεξανδράκος-Αλμπάνης προτείνει την κατανομή σε
ποσοστό 60% για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 40% για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας καθώς τα κτίρια
είναι περισσότερα.
Το Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3852/2010
-τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει
-την από 8.5.2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των 25.192,31 € του Υπ. Εσωτερικών για λειτουργικές
δαπάνες σχολείων έτους 2015 και για κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού «εθελοντή σχολικού
τροχονόμου» ως εξής:
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2. α) ποσό 23. 042,52€ (μετά την αφαίρεση της προμήθειας Τ.Π.&.ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 37,79€)στον Κ.Α.
0614.000 των εσόδων «ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α΄ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β’ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με αντίστοιχη κατανομή ποσού 11.521,26€ στον Κ.Α. 00.6711.001
«ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και ποσού
11.521,26€ στον Κ.Α.00.6711.003 «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και
β) ποσό 2.112,00 € στον Κ.Α. 0615.000 των εσόδων «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε
σχολικούς τροχονόμους» με αντίστοιχη απόδοση στον ΚΑ 00.6711.002 των εξόδων «Απόδοση σε
σχολικές επιτροπές για σχολικούς τροχονόμους»
και κατανείμει ως εξής:
•

11.521,26€ στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας» για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και
2.112,00 € για υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου

•

11.521,26€ στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας» για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Η απόφαση πήρε αριθμό 7/120/2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τροµ̟ούκη-Βαρσάµη
Χαρίκλεια
Κα̟λάνης Παναγιώτης
Αγγελό̟ουλος
Γεώργιος
Καστρίτης Ευστάθιος

Αλεξανδράκος
Αλµ̟άνης Χ.
Σύρος Ιωάννης
Οικονόµου
Κωνσταντίνος
Μ̟έλλος Θεόδωρος

Κεφάλας Γεώργιος

Μίχος Ιωάννης

Φουντά Κοτρογιάννου
Παναγιώτα

Ζάκκας Λουκάς

Ακριβές Απόσπασμα 19 Μαΐου 2015
Ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Ρά̟της Ανδρέας
Ζήσης Λουκάς
Λαγός ∆ηµήτριος
Πατσαντάρας
Ιωάννης
Πανουργιάς
Αθανάσιος

