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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 10
ης

/2020 Τακτική - δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  61 

 

Θέμα:  Εξειδίκευση πίστωσης για την τακτική επιχορήγηση  (ΥΠ.ΕΣ. Β΄ κατανομή Έτους 2020) των Σχολικών 

Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

 Σήμερα την 28
η
  του μήνα  Μαΐου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη, με ώρα έναρξης στις 09:00 και  

ώρα λήξης στις 11:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την 

υπ΄ πρωτ.:  8126/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης 

Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του]. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη, ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: Έγκριση Πρακτικού 

αποσφράγισης προσφορών για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων και 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και ανάδειξης αναδόχου». 



Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη 

του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη  (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 

ως 1ο θέμα ΗΔ και τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο  θέματα της ΗΔ  σε 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο, 7ο & 8ο  αντίστοιχα. 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 2
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας,  και 

ανέφερε τα εξής:  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 

1.Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε) Αποφασίζει 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 σχετική απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την 

οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού», 

 

και λαμβάνοντας υπόψη:  

 

το υπ΄ αριθμ.  1817-11/8/2011, τευχ. Β΄, ΦΕΚ , που αφορά τη  συγχώνευση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας σε 

δύο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου» και β) «Σχολική 

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου»,  

 

το υπ΄ αριθμ.  4110-12/11/2019, τευχ. Β΄, ΦΕΚ , που αφορά την τροποποίηση της συστατικής πράξης των Ν.Π.Δ.Δ.  με 

την επωνυμία α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου» και β) «Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου»,  

 

τον ν 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31-08-2019 τευχ. Α΄ ),όπου  σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 14: 

1.Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως 

ακολούθως: «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.»  

 

Με τα δεδομένα αυτά, το αρμόδιο όργανο, η  Ο.Ε., θα πρέπει να  αποφασίσει την  εξειδίκευση της εγγεγραμμένης 

πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 με γενικό τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές», Κ.Α. 00.6711, 

προκειμένου να κατανεμηθεί η  Β΄ δόση της επιχορήγησης του ΥΠΕΣ,  για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων, ποσού ύψους 99.959,83 € σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 5/14-05-2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. (επισυνάπτεται) η 

οποία γνωμοδότησε για την κατανομή του ανωτέρω ποσού ως κάτωθι:   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4013 11,90342€ 47.768,83€  

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ  

Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 

  
12.672,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ   60.440,83  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.320 11,90342€ 39.519,000  
ΣΥΝΟΛΟ 7.333  99.959,83€  
 

 

Η  Οικονομική Επιτροπή, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την αριθμ. 5/2020 απόφαση-γνωμοδότηση 

της Δ.Ε.Π., τις  διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, του 

άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.4625/19 και ισχύει.   



 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη)  κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  

Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα  & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του 

θέματος. Ο  Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος ψήφισε υπέρ σημειώνοντας ότι θα πρέπει να 

πληρωθούν οι σχολικοί τροχονόμοι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε λευκό 

 

Επί  των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (8) ψήφισαν υπέρ,  (1) λευκό και  συνεπώς η 

Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Την εξειδίκευση της πίστωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14  Ν.4625/19, ποσού 99.959,83 € η οποία είναι 

εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό Ο.Ε. 2020 με γενικό τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές», Κ.Α. 00.6711, 

προκειμένου να κατανεμηθεί η  Α΄δόση της επιχορήγησης του  ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων,  σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 5/14.05.2020 απόφαση  της Δ.Ε.Π., η οποία γνωμοδότησε για την κατανομή του 

ανωτέρω ποσού ως κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4013 11,90342€ 47.768,83€  

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 

Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2020  

  
12.672,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ   60.440,83  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3.320 11,90342€ 39.519,000  
ΣΥΝΟΛΟ 7.333  99.959,83€  
 

 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  28-05-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


