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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 7/26-08-2014 τακτικής συνεδρίασης του
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Αριθ. απόφ. 218/2014

Περίληψη
Αποδοχή και κατανοµή χρηµατοδότησης προς
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
πρωτοβάθµιας

και

δευτεροβάθµιας

εκπαίδευσης.
Στο Ροδολίβος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26η του µήνα Αυγούστου,
του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 20.00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 10173/21-08-2014
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επιδόθηκε
σε όλους τους ∆ηµ. Συµβούλους, τον κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.4
του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο
27 µελών βρέθηκαν παρόντες 15, δηλαδή
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αγλαΐα Κουτή Πρόεδρος ∆Σ

1. Παπαδόπουλος Γαβριήλ

2. Μάρκου Αθανάσιος

2. ∆έµελη Ασηµίνα

3. Παρδής Νικόλαος

3. Αγγέλου Ιωάννης

4. Ψαρράς Κωνσταντίνος

4. Χατζηνικολάου Νικόλαος

5. Χατζηνικολάου ∆ηµήτριος

5.Μαυρίδης Σάββας

6. Σίµου Αθανάσιος

6. Κουταντώνης Αθανάσιος

7. Ναλµπάντης Ιωάννης

7. Χαρίσης ∆ηµοσθένης

8. Καλακίδας Αλέξανδρος

8. Παύλου Ανθή

9. Καρκαλέτσης Κύριλλος

9. Μίχου Ξενοφών

10. Μελίτος Κωνσταντίνος

10. Φράστανλης Στέργιος

11. Γαρούφας Βασίλειος

11. Τσιρογιάννης Κωνσταντίνος

12. Γούναρης Γεώργιος

12. Κούτρας Άγγελος

13. Πατσιά Ελένη
14.Παπαδόπουλος Ιορδάνης
15.Γάλλος Γεώργιος
κηρύχθηκε από την Πρόεδρο του ∆ηµ. Συµβουλίου η έναρξη της συνεδρίασης.
O ∆ήµαρχος κος Βογιατζής Γεώργιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Παραβρέθηκαν µετά από πρόσκληση και οι: ∆ογλαρίδου Ελένη Πρόεδρος ∆ηµ.
Κοιν/τας

Ροδολίβους,

Γιαννούλης

Κωνσταντίνος,

Πρόεδρος

Τοπ.

Κοιν/τας

Αµφίπολης, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Νέας Μπάφρας,
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Νταρώτας Σταύρος, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Συµβολής, Κοσµαδάκη Ζαχαράκη
Σοφία, Πρόεδρος Τοπ. Κοιν/τας Μικρού Σουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κουκουβέτσιου Μαρία.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 27 µελών ήταν παρόντα 15
µέλη – η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενη το

2ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του δηµοτικού συµβουλίου τα εξής:
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει,
από τις 17 Απριλίου 2014 και µέχρι την 31η Αυγούστου 2014 το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην
υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Επειδή το θέµα αναφέρεται σε επείγουσα ανάγκη, παρακαλώ να συζητηθεί στο
δηµοτικό συµβούλιο η αποδοχή της παρακάτω επιχορήγησης, προκειµένου να
καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την αποδοχή από τους δηµοτικούς συµβούλους
της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος είπε:
Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε το αριθ. 106766/28-07-2014, έγγραφό
του, µας γνωρίζει ότι µε την αριθµ. 27859/14 χρηµατική εντολή του Υπουργείου
Εσωτερικών έγινε χρηµατοδότηση στο ∆ήµο µας, ποσού 17.040,46€ για την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/βάθµιας & Β/θµιας Εκπ/σης.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει το δηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει για την
αποδοχή και την κατανοµή της χρηµατοδότησης στις σχολικές επιτροπές του ∆ήµου.


Από το ποσό των 17.040,46€, παρακρατήθηκε 0,15% (ποσό 25,56€ από το

ΤΠ∆ ως προµήθεια για τη µεταφορά της πίστωσης στο λογαριασµό του ∆ήµου,
µέσω του διατραπεζιτικού συστήµατος ∆ΙΑΣ, το οποίο εξοφλήθηκε από πιστώσεις
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ- Ι∆ΙΑ.
Θα αποδοθεί το ποσό των 17.040,46€ στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αµφίπολης
Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου χρήσης 2014 έχει προβλεφθεί ως έσοδο στον
Κ.Α. 0614 για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

πίστωση ποσού 74715,50

ευρώ, και ως έξοδο στον Κ.Α. 6711.01 ποσό 74715,50 ευρώ (ισόποσο).
Στη συνέχεια κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού έκρινε την εισήγηση της
Προέδρου σωστή και νόµιµη, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. [Ν.
3463/2006] " και το αριθ. πρωτ. 106766/28-7-2014 έγγραφο του Τ.Π.∆.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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α) Αποδέχεται τη δωρεάν επιχορήγηση ποσού 17.040,46€ που προέρχεται
από το Υπουργείο Εσωτερικών από πιστώσεις ΚΑΠ για σχολικές επιτροπές, για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του ∆ήµου
β) Εγκρίνει τη λογιστική τακτοποίηση της παρακράτησης ποσού 25,56€ που
έγινε από το ΤΠ∆ από την παραπάνω πίστωση ως προµήθεια για τη µεταφορά της
πίστωσης στο λογαριασµό του ∆ήµου, µέσω του διατραπεζιτικού συστήµατος ∆ΙΑΣ
µε την έκδοση εντάλµατος λογιστικής τακτοποίησης και ορίζει την πληρωµή τους από
πιστώσεις ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΑ –Ι∆ΙΑ .
γ) Αποδίδει το ποσό των 17.040,46€ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων
δ) Ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού ∆έκα επτά χιλιάδων σαράντα ευρώ και
σαράντα έξι λεπτών [17.040,46 €] σε βάρος του ΚΑ 6711.01 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου χρήσης 2014 για την πληρωµή των παραπάνω δαπανών.
ε) Ψηφίζει πίστωση 25,56€ σε βάρος του ΚΑ 6154 του προϋπολογισµού του
∆ήµου χρήσης 2014.
στ) Κατανέµει σύµφωνα µε τα παραπάνω το ποσό των 17.040,46€ για
Λειτουργικές ∆απάνες σχολικών Επιτροπών ως εξής:
Α) Στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµφίπολης ποσό
10.000,00€
Β) Στην Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµφίπολης ποσό
7.040,46 Eυρώ.
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν στο όνοµα των αντίστοιχων σχολικών
επιτροπών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
H Πρόεδρος του ∆.Σ.
Τα µέλη
Ο παριστάµενος ∆ήµαρχος
Υπογραφή
Πιστό απόσπασµα
O ∆ήµαρχος Αµφίπολης
Βογιατζής Γεώργιος

Υπογραφές

Υπογραφή

