
                          ΑΔΑ: 6Ξ89ΩΗ3-ΦΣΧ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αριθμ. πρωτ.: 5267/18-3-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 3
ης

/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  29 

 

Θέμα : Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Χαϊδαρίου 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16
η
  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  17:30  συνεδρίασε  Εκτάκτως – δια περιφοράς-  η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  5208/16-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

επιδόθηκε  με αποδεικτικό 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» , το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 

του Ν. 4635/2019 και την 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 (άρθρο 10, παρ. 1). 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. 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) 

 

Δεν συμμετείχαν: -  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 των μελών της Ο.Ε. της έκτακτης-δια περιφοράς 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5208/16-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν. 

4555/2018, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 

και την 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 (άρθρο 10, παρ. 1),  

διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου : για την 

Έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2019 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Χαϊδαρίου καθώς σύμφωνα με την περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτ.δ' της 

παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 η αρμοδιότητα έγκρισης των απολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει 

στην Οικονομική Επιτροπή, ως κατωτέρω: 

 

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

  

ΑΑππόό  τταα  ππρραακκττιικκάά  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..    22//22002200  τταακκττιικκήήςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

                                        

  

ΑΑρριιθθμμ..  ΑΑππόόφφαασσηηςς::  66//22002200              

  

  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::    ««ΈΈγγκκρριισσηη  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  ααπποολλοογγιισσμμοούύ  έέττοουυςς  22001199  »»  

  

  

  

ΣΣήήμμεερραα  ΤΤεεττάάρρττηη  1111  ΜΜααρρττίίοουυ  22002200  κκααιι  ώώρραα  1155::0000  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη    ΣΣχχοολλιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  

ΔΔεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς    ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    πποουυ  σσυυσσττήήθθηηκκεε    μμεε  ττηηνν  6666//22001111    ΑΑππόόφφ..  ττοουυ    ΔΔ..ΣΣ..  

ΔΔήήμμοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  ((ΦΦΕΕΚΚ  11881177//22001111  ΒΒ’’))  κκααιι  όόππωωςς  οορρίίσσττηηκκεε  μμεε  ττιιςς  ΑΑππόόφφ..  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  117711//22001111  

κκααιι  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  μμεε  ττιιςς  2222//22001133,,  118877//22001144,,  225555//22001155,,  335511//22001155,,  114433//22001166,,    118866//22001177,,  111188//22001188,,  

119966//22001199,,  220044//22001199  κκααιι  227700//22001199  ααπποοφφάάσσεειιςς  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  κκααττόόππιινν  ππρροοσσκκλλήήσσεεωωςς  μμεε  ααρριιθθμμόό  

ππρρωωττ..::4455//44--33--22002200  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  κκ..  ΕΕυυάάγγγγεελλοουυ    ΖΖεεββόόλληη  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ    σσττηηνν  οοδδόό  ΣΣττρρααττάάρρχχοουυ  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη    113388  κκααιι  ΕΕππααύύλλεεωωςς  22..  

  

ΔΔιιααππιισσττώώθθηηκκεε  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  ννόόμμιιμμηη  ααππααρρττίίαα,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  σσεε  σσύύννοολλοο  δδέέκκαα  ππέέννττεε  [[1155]]  μμεελλώώνν  ββρρέέθθηηκκαανν  

ππααρρόόνντταα  εεννννιιάά  [[99]]  μμέέλληη  κκααιι  οοννοομμαασσττιικκάά::  

  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΖΖεεββόόλληηςς,,  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΧΧρροοννοοπποούύλλοουυ,,    ΕΕλλέέννηη  ΘΘεερρμμοούύ,,  ΧΧααρράάλλααμμπποοςς  ΤΤωωμμααδδάάκκηηςς,,    ΑΑγγγγεελλιικκήή  

ΓΓκκααννάά--ΡΡηηγγάάκκηη,,  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΜΜππίίζζοουυ,,  ΖΖααχχααρροούύλλαα  ΚΚααββββάάλλαα,,  ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΜΜππεεννέέαα,,  ΚΚααλλυυψψώώ  ΜΜααυυρροογγιιάάννννηη  

  

                                              

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εειισσηηγγοούύμμεεννοοςς  ττοο  11
οο
  θθέέμμαα    ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς    έέθθεεσσεε  υυππόόψψηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  τταα  

εεξξήήςς::  



  

ΣΣττηηνν  ππααρρ..1122ββ  ττηηςς  υυππ’’  ααρριιθθ..  88444400//2244..0022..22001111  ((ΦΦΕΕΚΚ  331188//2255..0022..22001111  ττεεύύχχοοςς  ΒΒ’’))  ααππόόφφαασσηηςς  ΥΥΠΠΕΕΣΣΑΑΗΗΔΔ  

οορρίίζζεεττααιι  όόττιι  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  υυπποοββάάλλλλεειι  σσττοο  δδιιοοιικκηηττιικκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  

ββιιββλλίίοουυ  ««ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  ––  ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ»»,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσυυννοοππττιικκόό  εεττήήσσιιοο  ππίίνναακκαα  ααπποολλοογγιισσμμοούύ  ππρροοηηγγοουυμμέέννοουυ  

οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς,,  μμααζζίί  μμεε  τταα  σσχχεεττιικκάά  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά..  

ΣΣττηηνν  ππααρρ..1133  ττηηςς  ίίδδιιααςς  ααππόόφφαασσηηςς  οορρίίζζεεττααιι  όόττιι::  

««ΤΤοο  δδιιοοιικκηηττιικκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  ββιιββλλίίοο  ««ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  ––  ΕΕΞΞΟΟΔΔΩΩΝΝ»»  κκααιι  ττοονν  

ααπποολλοογγιισσττιικκόό  ππίίνναακκαα  ππρροοββααίίννεειι  σσττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  δδιιααχχεειιρρίίσσεεωωςς  κκααιι  ααπποοφφαασσίίζζεειι  

γγιιαα  ττηηνν  έέγγκκρριισσήή  ττοουυ  μμεε  ααππόόφφαασσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  λλααμμββάάννεεττααιι  μμέέχχρριι  ττοο  ττέέλλοοςς  ΜΜααρρττίίοουυ..  ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  υυππόόκκεειιττααιι  σσττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  οοιικκεείίοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  

σσυυμμββοουυλλίίοουυ..»»  

ΣΣττοο  άάρρθθρροο  22  ττηηςς  υυππ’’  ααρριιθθ..  ΦΦ..ΓΓ..88//99883366//2277--0055--11999922  ((ΦΦΕΕΚΚ  444488  ΒΒ΄́))  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  οολλοομμέέλλεειιααςς  ττοουυ  

ΕΕλλεεγγκκττιικκοούύ  ΣΣυυννεεδδρρίίοουυ  οορρίίζζοοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::    

««ΤΤοονν  ααπποολλοογγιισσμμόό  ππρρέέππεειι  νναα  σσυυννοοδδεεύύοουυνν  τταα  εεξξήήςς  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά::  

11..  ΤΤαα  σσττεελλέέχχηη  ττωωνν  δδιιππλλοοττύύππωωνν  εειισσππρράάξξεεωωςς,,  γγιιαα  τταα  έέσσοοδδαα  πποουυ  εειισσππρράάττττοοννττααιι  υυππέέρρ  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  

ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

22..  ΌΌλλαα  τταα  κκααττάά  ννόόμμοονν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ππλληηρρωωμμώώνν  ((ττιιμμοολλόόγγιιαα,,  ααπποοδδεείίξξεειιςς,,  ππρρωωττόόκκοολλλλαα  ππααρρααδδόόσσεεωωςς  --  

ππααρρααλλααββήήςς  ........  κκ..λλππ..))  

33..  ΤΤαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  ααπποοδδόόσσεεωωςς  ττωωνν  κκρρααττήήσσεεωωνν  υυππέέρρ  ττωωνν  ττρρίίττωωνν  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττωωνν  

ππλληηρρωωμμώώνν  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  δδααππααννώώνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττοουυ  δδιιααχχεειιρριισσττιικκοούύ  έέττοουυςς  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  

εεππιισσυυννάάππττοοννττααιι  σστταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκάά  δδααππααννώώνν..    

44..  ΦΦωωττοοααννττίίγγρρααφφοο  ββιιββλλιιααρρίίοουυ  κκααττααθθέέσσεεωωνν  ΤΤααμμιιεευυττηηρρίίοουυ  ήή  ΥΥπποοκκαατταασσττήήμμααττοοςς  ααννααγγννωωρριισσμμέέννηηςς  

ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς,,  θθεεωωρρηημμέέννοο  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..    

55..  ΒΒεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  γγιιαα  τταα  μμεεττρρηηττάά  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυ  

υυπποολλόόγγοουυ  ΤΤααμμίίαα  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  κκααττάά  ττηηνν  3311ηη  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  κκάάθθεε  έέττοουυςς..    

66..  ΒΒεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  γγιιαα  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  ττηηςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααττάά  ττηηνν  3311ηη  

ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  ττοουυ  ππρροοηηγγοουυμμέέννοουυ  οοιικκοονν..  έέττοουυςς..  

77..  ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ππεερρίί  εεγγκκρρίίσσεεωωςς  ττοουυ  ααπποολλοογγιισσμμοούύ..  

88..  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ααππόό  ττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ήή  

ΚΚοοιιννοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο..»»  

  

ΜΜεε  ττηηνν  υυππ’’  ααρριιθθ..  1199449999//1100--1100--11999999  εεγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥππ..  ΕΕσσωωττ//κκώώνν  δδιιεευυκκρριιννίίζζεεττααιι  όόττιι  οοιι  ΣΣχχοολλιικκέέςς  

ΕΕππιιττρροοππέέςς  ωωςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ  υυππάάγγοοννττααιι  σσττιιςς  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  22553399//9977  γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  

ααπποολλοογγιισσμμώώνν  ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ  κκααιι  ττωωνν  ΝΝοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ΠΠρροοσσώώππωωνν..  

ΗΗ  ΣΣχχοολλιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ααφφοούύ  άάκκοουυσσεε  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  λλααμμββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  κκααιι  όόλλαα  τταα  

ππααρρααππάάννωω  ππρροοέέββηη  σσεε  ααννααλλυυττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  εεσσόόδδωωνν  κκααιι  εεξξόόδδωωνν  ααυυττήήςς  γγιιαα  ττοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκόό  ΈΈττοοςς  22001188..  

ΜΜεεττάά  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  πποουυ  έέγγιιννεε    

  

οο  μμ  όό  φφ  ωω  νν  αα            αα  ππ  οο  φφ  αα  σσ  ίί  ζζ  εε  ιι  

  

                                  ΕΕγγκκρρίίννεειι  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττοουυ  ΟΟιικκοοννοομμιικκοούύ  ΈΈττοουυςς    22001199    ωωςς  εεξξήήςς  ::    

ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  ((22001188))  

ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  κκααιι  ΤΤόόκκοουυςς    

ΓΓεεννιικκάά  ΈΈσσοοδδαα    

€€        7711..558855,,5599      

€€    334400..442299,,4422    

€€    447700..991144,,0000    



ΈΈξξοοδδαα    

ΥΥππόόλλοοιιπποο    

€€    440000..661144,,6666  

€€        7700..229999,,3344  

  

ΑΑππόό  τταα  7700..229999,,3344  €€    ((υυππόόλλοοιιπποο))::  

--  κκααττααττιιθθέέμμεενναα    σσττοο      υυππ’’      ααρριιθθμμ..  00002266--00660022--8866--00110033778844440077    ααρριιθθμμόό  λλοογγααρριιαασσμμοούύ  ττηηςς  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑΣΣ  

EEUURROOBBAANNKK--ΤΤΑΑΧΧΥΥΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΑΑΜΜΙΙΕΕΥΥΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  εευυρρώώ  5577..449922,,3377  €€..  

--  κκααττααττιιθθέέμμεενναα    σσττοουυςς  λλοογγααρριιαασσμμοούύςς  ττωωνν  σσχχοολλιικκώώνν  μμοοννάάδδωωνν    ττηηςς  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΑΑΣΣ  EEUURROOBBAANNKK--  

ΤΤΑΑΧΧΥΥΔΔΡΡΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΑΑΜΜΙΙΕΕΥΥΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ    σσυυννοολλιικκάά      1122..776699,,1133  €€..  

--  σσττοο  ττααμμεείίοο  ττοουυ  υυππεευυθθύύννοουυ  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  σσεε  μμεεττρρηηττάά  3377,,8844  €€..  

  

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  έέλλααββεε  ααύύξξοονντταα  ααρριιθθμμόό  66//22002200..  ΓΓιιαα  ααυυττόό  σσυυννττάάχχθθηηκκεε  ττοο  ππααρρόόνν  ππρραακκττιικκόό  κκααιι  

υυπποογγρράάφφεεττααιι  ωωςς  κκααττωωττέέρρωω..  

  

Η Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη, την περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την 

περίπτ.δ' της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/19 ,  την αριθμ. 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Σχολικής Επιτροπής, β) τον Ετήσιο Πίνακα Απολογισμού γ) το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων δ) τις διατάξεις της υπ’ 

αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ και  την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 

εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/κών,  

 

σε σύνολο 9 ψηφισάντων (7) ψήφισαν υπέρ (1) ψήφισε  κατά  και (1) ψήφισε αποχή (ο κ. Α. Θεοφίλης-τακτικό μέλος 

καταψήφισε το θέμα και ο κ. Θ. Σπηλιόπουλος-τακτικό μέλος, δήλωσε ότι απέχει )συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την αριθμ 6/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής,, που 

αφορά στην έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού χρήσης Έτους 2019, ο οποίος παρουσιάζει: 

 

ΥΥππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγοούύμμεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  ((22001188))  

ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  κκααιι  ΤΤόόκκοουυςς    

ΓΓεεννιικκάά  ΈΈσσοοδδαα    

ΈΈξξοοδδαα    

ΥΥππόόλλοοιιπποο    

€€        7711..558855,,5599      

€€    334400..442299,,4422    

€€    447700..991144,,0000    

€€    440000..661144,,6666  

€€        7700..229999,,3344  

  

 

 

Σημειώνεται ότι: το ποσό των  7700..229999,,3344  €€      (υπόλοιπο): 

- --  κατατιθέμενα  στο   υπ’   αριθμ. 0026-0602-86-0103784407  αριθμό λογαριασμού της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK-

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ευρώ 57.492,37 €. 



--  κατατιθέμενα  στους λογαριασμούς των σχολικών μονάδων  της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ  συνολικά   12.769,13 €. 

- στο ταμείο του υπευθύνου οικονομικής διαχείρισης σε μετρητά 37,84 . 

 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  16-03-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


