INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.09.10 09:53:26
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΒΔΦΓΩΨ1-ΔΝ4

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

Περίληψη

Αριθ. απόφ. 225/2014

Έγκριση απολογισµού της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έτους 2012.
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, 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 9ο

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
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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 έγκριση απολογισµού της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
έτους 2012, προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες λειτουργίας των σχολικών
µονάδων του ∆ήµου.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την αποδοχή από τους δηµοτικούς συµβούλους της
συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος είπε:
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.
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 Σχολικής Επιτροπής Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αµφίπολης υπέβαλλε
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Σχολικής Επιτροπής συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισµού,
τον οποίο έλεγξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και ενέκρινε το απόσπασµα της υπ’ αριθ. 6/25-082014 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε την έγκρισή του.
Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε
• Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’)
απόφασης ΥΠΕΣΑΗ∆
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• 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
• τον πίνακα του απολογισµού µαζί µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά
• το απόσπασµα της υπ’ αριθ. 6/25-08-2014 Πράξης της Σχολικής Επιτροπής για την
έγκριση του απολογισµού
• την εισήγηση του προέδρου της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία

1.] Την έγκριση του Απολογισµού του έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αµφίπολης, όπως εµφανίζεται συνηµµένα και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης, µε τα εξής στοιχεία:
ΕΣΟ∆Α

ΠΟΣΟ

ΕΞΟ∆Α

Υπόλοιπο οικ. έτους 2011

6.259,68

Έξοδα οικ. έτους 2012

60.353,03

Έσοδα από 1-1-2012 έως 3112-2012

69.439,17

Υπόλοιπο για οικ. έτος 2013

15.345,82

ΣΥΝΟΛΟ

75.698,85

75.698,85

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.
Η µειοψηφία αποτελούµενη από τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Γούναρη Γεώργιο δεν ψηφίζει .
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

