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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αριθμ. πρωτ.: 5801/30-03-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 5
ης

/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  32 

 

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

Δήμου Χαϊδαρίου. 

 

    Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30
η
  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  13:00  συνεδρίασε  Εκτάκτως – δια περιφοράς-  η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  5727/27-03-2020 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» , 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. 5727/27-03-2020 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 Α΄/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: 

 

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 2/2020 Έκτακτη– δια περιφοράς συνεδρίασης του Διοικητικού  Συμβουλίου 

Αριθμ. Απόφασης: 6 /2020  

ΘΕΜΑ: « Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019» 

    Σήμερα Τετάρτη 18/3/2020  και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε σε Έκτακτη - δια περιφοράς συνεδρίαση η Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου που συστήθηκε με την 66/2011 Απόφ. του Δ.Σ. 
Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 1817/2011 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την 196/2019 Απόφ. Δ.Σ. (ΦΕΚ 4110/12-11-2019) 
και ορίστηκε με  την 203/2019 Απ. Δ.Σ. όπως  τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 8/2020 & 24/2020 Απ. Δ.Σ., κατόπιν 
της με αριθμό πρωτ.: 22/13-3-2020 και της αριθ 5250/16-3-20 προσκλήσεως της Προέδρου της Επιτροπής κας 
Μαρίας Κοντογιάννη η οποία επιδόθηκε στις 13/3/2020 , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/201 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 διάδοσης του (άρθρο 10, παρ.1) στην έδρα της Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημαρχείο Χαϊδαρίου , Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως 2.  
 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου [15] μελών 
συμμετείχαν δέκα τέσσερα (14) ήτοι: 
 

1) Μαρία Κοντογιάννη,  2) Αικατερίνη Κυπραίου, 3) Ευριδίκη Παπαδοπούλου, 4) Λεωνίδας Παπαδάκος, 5) Μαρίνα 
Καψοπούλου, 6) Αλεξία Παναγοπούλου, 7) Θεόδωρος Σπανόπουλος, 8) Θεώνη Κατσαρού, 9) Εμμανουήλ 
Πετούσης,10) Γεώργιος Αντωνόπουλος, 11) Ισίδωρος Θεοτοκάς, 12) Ξανθή Ντάλλα, 13) Χαρίκλεια Λεμονή, 14) 
Άννα Καρκούλια  
 

    H Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 τουλάχιστον μελών του σώματος 
της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δ.Σ ενημέρωσε τα μέλη ότι η με την αριθ.22/13-3-2020 και 5250/16-3-2020 
πρόσκληση, εκδόθηκε σύμφωνα με  το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 
του Ν. 4635/2019, αφενός προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  και των έκτακτων συνθηκών 
που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο, όχι μόνο η χώρα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, που επιτάσσει να 
εναρμονιστούμε με τις οδηγίες του υπουργείου Υγείας και του Εθνικού οργανισμού Υγείας και να 
προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας, τους εργαζόμενους του δήμου και τα μέλη του Δ.Σ ( σχετική η Π.Ν.Π. 
ΦΕΚ55/11.03.2020 τευχ.Α’) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 



κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (άρθρο 10, παρ.1) και αφετέρου λόγω 
της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Α’ Βάθμιας Σχολικής επιτροπής,  
 
    Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για  το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως : 
    Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται 
ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – 
ΕΞΟΔΩΝ», 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 «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής 
Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 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 νόμο 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 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
6. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου 
του προηγουμένου οικον. έτους. 
7. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του απολογισμού. 
8. Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό 
Συμβούλιο.» 
 

    Με την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτ/κών διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως 
Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/97 για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ και των 
Νομικών τους Προσώπων. 
Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω 
προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το Οικονομικό Έτος 2019. 
 
Η σχολική επιτροπή, έλαβε υπόψη της: 
 
1. ΦΕΚ55/11.03.2020 τευχ.Α’) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID–19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (άρθρο 10, παρ.1)  
2. τον Ν. 3852/2010 άρθρο 103 
3. τον Ν.3463/2006 άρθρο 243 Παρ.4, (ΦΕΚ 114/8-6-2006) 
4. Την υπ’αριθμ. 66/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 1817/2011 Β’) 
5. Την υπ’αριθμ. 171/2011 του Δ.Σ. Δήμου Χαϊδαρίου η οποία τροποποιήθηκε με την Απόφ. 203/2019 του Δ.Σ. Δήμου 
Χαϊδαρίου και κατόπιν τροποποιήθηκε με την 8/2020. 
6. Την 8440 /24-2-2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α & ΗΔ. «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών 
και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών». 
7. Την εισήγηση της Πρόεδρου 
 
Μετά τον έλεγχο που έγινε 



Αποφασίζει κατά πλειοψηφία δέκα τρεις (13) υπέρ 
ένα (1) παρόν Κος Παπαδάκος Λεωνίδας 

 
Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2019 ως εξής : 

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (2018) € 52.951,88 

 

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους € 402.221,41 

 

Γενικά Έσοδα €  29.730,10 

 

Έξοδα 

 
€  393.525,54 

 

Υπόλοιπο €  91.377,85 

 

 

Από το υπόλοιπο βρίσκονται 

1. Κατατιθέμενα  στο  υπ’  αριθμ.  0026-0602-81- 0103784672 αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας eurobank 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ευρώ 67.060,93€  

2. Κατατιθέμενα στους λογαριασμούς των σχολικών μονάδων της Τράπεζας eurobank ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 16.361,33€ 

3. Τραπεζική επιταγή ΕΥΔΑΠ 2.000,00€ 

4. Ποσό 4.607,20€ Αφορά επιστροφή λόγω λάθους πληρωμής του τραπεζικού υπαλλήλου. 

5. 40,68 € διπλή τραπεζική πληρωμή ΤΔΑ 2601 Προμηθευτή PROTON 

6. Στο ταμείο του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης σε μετρητά 1.307,71 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6 /2020. 

 

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 συμμετεχόντων,  (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 Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου 

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

 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης (2018) € 52.951,88 

 

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους € 402.221,41 

 

Γενικά Έσοδα €  29.730,10 

 

Έξοδα 

 

€  393.525,54 

 

Υπόλοιπο €  91.377,85 

 

 

Από το υπόλοιπο βρίσκονται 

1. Κατατιθέμενα  στο  υπ’  αριθμ.  0026-0602-81- 0103784672 αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας eurobank 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ευρώ 67.060,93€  

2. Κατατιθέμενα στους λογαριασμούς των σχολικών μονάδων της Τράπεζας eurobank ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 16.361,33€ 

3. Τραπεζική επιταγή ΕΥΔΑΠ 2.000,00€ 

4. Ποσό 4.607,20€ Αφορά επιστροφή λόγω λάθους πληρωμής του τραπεζικού υπαλλήλου. 

5. Ποσό 40,68 € διπλή τραπεζική πληρωμή ΤΔΑ 2601 Προμηθευτή PROTON 

6. Στο ταμείο του υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης σε μετρητά 1.307,71 

 

 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  30-03-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 


