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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 2/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 15/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

« Απνδνρή πνζψλ 81.560,00 επξψ Γ’ δφζεο
2021 θαη ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο
20.390,00 € πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ Γελ.
Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ
ζηηο
Πρνιηθέο
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
θαηαλνκή πνζψλ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθψλ
πηζηψζεσλ, βάζεη ησλ αξηζ. 1/2022 θαη
2/2022 απνθάζεσλ –εηζεγήζεσλ ηεο ΓΔΞ».
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Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κήλα Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ.
1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.
4682/2020, θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 72 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ
Ξ.ΔΠ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 764/1/14-1-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 72 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1)
Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, 3)
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 6) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη 9)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ
ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 1ο ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκφθσλα ε Ν.Δ. θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»),
φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»)
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ θαη ζην ηέινο ηεο Ππλεδξίαζεο είπε ηα
εμήο:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ην αξηζ. πξση. 900/17-1-2022 έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Ξαηδείαο (ΓΔΞ) θαη ηηο αξηζ. 1/2022 (αξηζ. πξση. 897/17-1-2022) θαη 2/2022
(αξηζ. πξση. 899/17-1-2022) απνθάζεηο-εηζεγήζεηο απηήο επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: Γηαβίβαζε ησλ αξηζ. 1 & 2/2022 απνθάζεσλ ηεο ΓΔΞ.
Θχξηε Ξξφεδξε ,
Παο δηαβηβάδνπκε ηηο αξηζ. 1 & 2/2022 απνθάζεηο ηεο ΓΔΞ, αλαθνξηθά κε :
 Ρελ «Απνδνρή πνζνχ 81.560,00 επξψ Γ’
Γφζεο 2021 επηρνξήγεζεο
πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο , γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή πνζνχ 81.437,66 Γ’ δφζεο 2021 ( κεησκέλεο θαηά
1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 122,34 επξψ).» θαη
 Ρελ «Απνδνρή πνζνχ 20.390,00 επξψ ςμπληπυμαηικήρ Θαηανομήρ
2021 (κάλςτη δαπανών θέπμανζηρ) επηρνξήγεζεο πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο , γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ
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δαπαλψλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη
θαηαλνκή πνζνχ 20.359,41 ςμπληπυμαηικήρ Θαηανομήρ
2021
(κάλςτη δαπανών θέπμανζηρ (κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα
δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 30,59 επξψ).
νη
νπνίεο απνηεινχλ εληαία θαη αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηεο παξνχζεο θαη
παξαθαινχκε γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Α)
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2022 ζπλεδξίαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Ξαηδείαο ηνπ ΓήκνπΛέαοΦηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Απιθ. Απόθαζηρ:1 /2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ
«Απνδνρή πνζνχ 81.560,00επξψ Γ’ δφζεο 2021
επηρνξήγεζεο πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ Γελ.
Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο , γηα θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή
πνζνχ 81.437,66επξψ Γ’ δφζεο 2021
( κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα
Ρ.Ξ.Γ. δει. 122,34 επξψ).»
Πήκεξα Γεπηέξα 17-1-2022 , ζπλεδξίαζε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, δηά
πεξηθνξάο ,βάζεη:
 ηεο αξηζ. 88 /59846-21-8-2019 Δγθπθιίνπ,
 ηνπ αξηζ. πξση. 25096/13-11-2020 εγγξάθνπ ηνπ ΞΔΠ ,
 ησλ αξηζ. πξση. 18318/13-3-2020 , 40/20930/31-3-2020 θαη
33282/29-5-2020 εγθπθιίσλ ηνπ ΞΔΠ –« Θαηεπείγνληα Κέηξα
αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ COVID19 θαη
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11 Καξηίνπ 2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ
(Ξ.Λ.Ξ.) (Α’ 55), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76).Ρα
αλσηέξσ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 14-5-2021
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΘΑ Γ1α/Γ.Ξ.νηθ. 746/07.01.2022 (ΦΔΘ
32/08.01.2022
ηεχρνο
Β'): Αληηθαηάζηαζε
ηεο
ππφ
ζηνηρεία
Γ1α/ΓΞ.νηθ.81558/29.12.2021 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Έθηαθηα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ Ξέκπηε,
30 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 17 Ηαλνπαξίνπ 2022 θαη ψξα
6:00» (Β’ 6290).
κεηά απφ ηελ κε αξηζ. πξση.849/17-12-2022πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ. Αλαζηάζηνπ
Θσλζηαληηλίδε.
Πηελ ζπλεδξίαζε παξείρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε
Ξαπαγεσξγίνπ Γέζπνηλα.

ε

γξακκαηέαο ηεο ΓΔΞ

θα

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ
ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο αληαπνθξίζεθαλ νη :
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ΠΑΡΟΛΣΔ
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο Ξξφεδξνο
Ρζνχιαο Ξαπζαλίαο
Απνζηνιάξα Θσλζηαληίλα
Γηαλλφπνπινο Θπξηάθνο
Θαξνπια Γνχια Διέλε

ΑΠΟΛΣΔ
Αξγπξνχδεο Θσλ/λνο
Ρφιε Ξνιίλα

Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο αλαθέξζεθε:
1ν ΘΔΚΑ: «Απνδνρή πνζνχ 81.560,00επξψ Γ’ δφζεο 2021 επηρνξήγεζεο πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο, γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο
Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή πνζνχ 81.437,66 Γ’
δφζεο 2021( κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 122,34επξψ) , ζηηο
Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο».
1)Πηελ
απφθαζε
ηνπ
πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ
Γελ.
Γ/ζε
ΝηθνλνκηθψλΡνπ.Απη/ζεοαξ. πξση. 84386/17-11-2021 έγηλε θαηαλνκή ζε φινπο ηνπο
Γήκνπο ηεο Σψξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπο.
2)Πην αξηζ. Ξξση. @PRTKL@ /23-11-2021 Δηδνπνηεηήξην Δηζεξρφκελνπ Δκβάζκαηνο
απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ εκθαλίδεηαη φηη ν ινγαξηαζκφο ηνπ
Γήκνπ πνπ ηεξεί ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο πηζηψζεθε κε ην πνζφ ησλ 81.560,00 €, κε
αξ. Γξακκαηίνπ Δίζπξαμεο Λν84685/21
Πην πξναλαθεξφκελν πνζφ (81.560,00€ ) γίλεηαη παξαθξάηεζε 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα Ρ.Ξ.Γ.
δειαδή 122,34€ , επνκέλσο ην θαζαξφ πνζφ αλέξρεηαη ζε 81.437,66€ .
Ξξφηεηλε
1) Ρελ απνδνρή ηνπ πνζνχ 81.560,00€ Γ΄ δφζεο 2021 επηρνξήγεζεο πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Γελ. Γ/ζε ΝηθνλνκηθψλΡνπ.Απη/ζεο (κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα
δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δειαδή 122,34€ ), επνκέλσο ην θαζαξφ πνζφ αλέξρεηαη ζε
81.437,66€ , γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο
θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.
2) Ρελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ σο εμήο:
Α) πίζησζε πνζνχ 37.461,33επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ
& δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην
Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) [1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο]
Β) Ξίζησζε πνζνχ 43.976,33επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ &
δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην
Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο)[2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο]
ημείυζη : ύμθυνα με ηην Τποςπγική Απόθαζη ηα ποζά ππέπει να
διαηεθούν αποκλειζηικά και μόνο για ηην κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ηυν
ζσολείυν.
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Κεηά ηα αλσηέξσ ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Ρα κέιε
αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηα αλσηέξσ :
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΛ ΟΚΟΦΧΛΑ
1. Ρελ απνδνρή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε
Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο χςνπο 81.560,00επξψ (κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο
ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 122,34επξψ ), άξα θαζαξνχ πνζνχ
81.437,66επξψ.
2.

Ρελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ θαη ςεθίδεη :

α. πίζησζε πνζνχ 37.461,33επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ
& δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 &ηελ πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην
Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) [1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο] .
β. πίζησζε πνζνχ 43.976,33επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ
& δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001( Απφδνζε ζην
Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο)[2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο].
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 1/2022
Β)
ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 1/2022 ζπλεδξίαζεο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο
Δπηηξνπήο Ξαηδείαο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Απιθ. Απόθαζηρ:2 /2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ
«Απνδνρή
πνζνχ
20.390,00
επξψ
ςμπληπυμαηικήρ
Θαηανομήρ
2021 (κάλςτη δαπανών θέπμανζηρ)
επηρνξήγεζεο πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ
Ρνπ. Απη/ζεο , γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο Πρνιηθέο
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή πνζνχ
20.359,41 ςμπληπυμαηικήρ Θαηανομήρ 2021 (κάλςτη
δαπανών θέπμανζηρ( κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα
δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 30,59 επξψ).»
Πήκεξα Γεπηέξα 17-1-2022 , ζπλεδξίαζε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο, δηά
πεξηθνξάο ,βάζεη:
 ηεο αξηζ. 88 /59846-21-8-2019 Δγθπθιίνπ,
 ηνπ αξηζ. πξση. 25096/13-11-2020 εγγξάθνπ ηνπ ΞΔΠ ,
 ησλ αξηζ. πξση. 18318/13-3-2020 , 40/20930/31-3-2020 θαη
33282/29-5-2020 εγθπθιίσλ ηνπ ΞΔΠ –« Θαηεπείγνληα Κέηξα
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αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ COVID19 θαη
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11 Καξηίνπ 2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ
(Ξ.Λ.Ξ.) (Α’ 55), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α’ 76).Ρα
αλσηέξσ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο 14-5-2021
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΘΑ Γ1α/Γ.Ξ.νηθ. 746/07.01.2022 (ΦΔΘ
32/08.01.2022
ηεχρνο
Β'): Αληηθαηάζηαζε
ηεο
ππφ
ζηνηρεία
Γ1α/ΓΞ.νηθ.81558/29.12.2021 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Έθηαθηα κέηξα
πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ Ξέκπηε,
30 Γεθεκβξίνπ 2021 θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηε Γεπηέξα, 17 Ηαλνπαξίνπ 2022 θαη ψξα
6:00» (Β’ 6290).

κεηά απφ ηελ κε αξηζ. πξση.849/17-12-2022 πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θ.
Αλαζηάζηνπ Θσλζηαληηλίδε.
Πηελ ζπλεδξίαζε παξείρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε
Ξαπαγεσξγίνπ Γέζπνηλα.

ε

γξακκαηέαο ηεο ΓΔΞ

θα

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα επηά (7) κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ
ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ξαηδείαο αληαπνθξίζεθαλ νη :
ΠΑΡΟΛΣΔ
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο Ξξφεδξνο
Ρζνχιαο Ξαπζαλίαο
Απνζηνιάξα Θσλζηαληίλα
Γηαλλφπνπινο Θπξηάθνο
Θαξνπια Γνχια Διέλε

ΑΠΟΛΣΔ
Αξγπξνχδεο Θσλ/λνο
Ρφιε Ξνιίλα

Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο αλαθέξζεθε:
2ν ΘΔΚΑ: «Απνδνρή πνζνχ 20.390,00 επξψ ςμπληπυμαηικήρ Θαηανομήρ
2021 (κάλςτη δαπανών θέπμανζηρ) επηρνξήγεζεο πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ
Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο , γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο
Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη θαηαλνκή πνζνχ 20.359,41
ςμπληπυμαηικήρ Θαηανομήρ
2021 (κάλςτη δαπανών θέπμανζηρ(
κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 30,59 επξψ).»

1)Πηελ
απφθαζε
ηνπ
πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ
Γελ.
Γ/ζε
ΝηθνλνκηθψλΡνπ.Απη/ζεοαξ. πξση. 85940/22-11-2021 έγηλε ζπκπιεξσκαηηθή
θαηαλνκή ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο Σψξαο, γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
ησλ ζρνιείσλ ηνπο (θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο).
2)Πην αξηζ. Ξξση. @PRTKL@ /25-11-2021 Δηδνπνηεηήξην Δηζεξρφκελνπ Δκβάζκαηνο
απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ εκθαλίδεηαη φηη ν ινγαξηαζκφο ηνπ
Γήκνπ πνπ ηεξεί ζηελ Ρξάπεδα Ξεηξαηψο πηζηψζεθε κε ην πνζφ ησλ 20.390,00 €, κε
αξ. Γξακκαηίνπ Δίζπξαμεο Λν86165/21
Πην πξναλαθεξφκελν πνζφ (20.390,00€ ) γίλεηαη παξαθξάηεζε 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα Ρ.Ξ.Γ.
δειαδή 30,59€ , επνκέλσο ην θαζαξφ πνζφ αλέξρεηαη ζε 20.359,41€ .
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Ξξφηεηλε
1. Ρελ απνδνρή ηνπ πνζνχ 20.390,00€ Ππκπιεξσκαηηθήο Θαηαλνκήο 2021
επηρνξήγεζεο πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο
(κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δειαδή 30,59€ ),
επνκέλσο ην θαζαξφ πνζφ αλέξρεηαη ζε 20.359,41€ , γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο ( θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο).
2. Ρελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ σο εμήο:
Α) πίζησζε πνζνχ 9.365,32επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ
& δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001
( Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) [1ε
Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο]
Β) Ξίζησζε πνζνχ 10.994,09επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ δαπαλψλ
& δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001
(Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο)[2ε Πρνιηθή
Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο]
ημείυζη : ύμθυνα με ηην Τποςπγική Απόθαζη ηα ποζά ππέπει να
διαηεθούν αποκλειζηικά και μόνο για ηην κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ηυν
ζσολείυν.
Κεηά ηα αλσηέξσ ν Ξξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Ρα κέιε
αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηα αλσηέξσ :
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΛ ΟΚΟΦΧΛΑ
1. Ρελ απνδνρή ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ πνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ. Απη/ζεο χςνπο 20.390,00επξψ
(κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 30,59επξψ ), άξα
θαζαξνχ πνζνχ 20.359,41επξψ.
2. Ρελ θαηαλνκή ηνπ πνζνχ θαη ςεθίδεη :
α. πίζησζε πνζνχ 9.365,32επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ
δαπαλψλ & δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ
πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001(
Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) [1ε
Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο] .
β. πίζησζε πνζνχ 10.994,09επξψ, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ππφ έγθξηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2022 κε βάζε ηα άξζξα 158 & 160 πεξί ππνρξεσηηθψλ
δαπαλψλ & δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λφκνπ 3463 ηνπ 2006 & ηελ
πξάμε λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ΦΔΘ 228/18-11-12 κε ΘΑ 02.00.6711.001(
Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο)[2ε
Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο].
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 2/2022
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Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 2/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο αξηζ. 1/2022 θαη
2/2022 απνθάζεηο ΓΔΞ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Λ.4625/19,
απηέο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ηηο αξηζ. πξση. 84386/17-11-2021
θαη 85940/22-11-2021 απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη κειέηεζε φια ηα
ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Α. Δγκπίνει ηελ αξηζ. 1/2022 απφθαζε ηεο Γ.Δ.Ξ. θαη εηδηθφηεξα απνθαζίδεη:
1. Ρελ αποδοσή ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ - Γελ. Γ/ζε
Νηθνλνκηθψλ Ρνπ.Απη/ζεο (Γ΄ δφζε έηνπο 2021) χςνπο 81.560,00 επξψ
(κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει. 122,34 επξψ ),
άξα θαζαξνχ πνζνχ 81.437,66 επξψ.
2.

Ρελ καηανομή ηνπ πνζνχ θαη ςεθίδεη :

Η. Ρελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ πνζνχ 37.461,33 επξψ ζηελ 1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν αθνξά θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ
ζρνιείσλ ζε βάξνο ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
νηθ. Έηνπο 2022 κε
ΘΑ 02.00.6711.001 (Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν
Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ) [ 1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο].
ΗΗ. Ρελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ πνζνχ 43.976,33 επξψ ζηελ 2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν αθνξά θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ
ζρνιείσλ ζε βάξνο ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
νηθ. Έηνπο 2022 κε ΘΑ 02.00.6711.001 (Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ) [ 2ε
Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο].
ημείυζη : Πχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε ηα πνζά πξέπεη λα δηαηεζνχλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ.
Β) Δγκπίνει ηελ αξηζ. 2/2022 απφθαζε ηεο Γ.Δ.Ξ. θαη εηδηθφηεξα απνθαζίδεη:
1. Ρελ αποδοσή ηεο επηρνξήγεζεο (ζπκπιεξσκαηηθήο θαηαλνκήο έηνπο 2021)
ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ - Γελ. Γ/ζε Νηθνλνκηθψλ Ρνπ.Απη/ζεο χςνπο
20.390,00 επξψ (κεησκέλεο θαηά 1,5 ηνηο ρηιίνηο γηα δηθαηψκαηα Ρ.Ξ.Γ. δει.
30,59 επξψ ), άξα θαζαξνχ πνζνχ 20.359,41 επξψ γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο ( θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο)
2.

Ρελ καηανομή ηνπ πνζνχ θαη ςεθίδεη :

ΑΔΑ: Ψ8ΩΗ46ΜΩ0Ι-4ΝΘ

Η. Ρελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ πνζνχ 9.365,32 επξψ ζηελ 1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν αθνξά θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ
ζρνιείσλ ( θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο) ζε βάξνο ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ ππφ
έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθ. Έηνπο 2022 κε
ΘΑ 02.00.6711.001
(Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ) [ 1ε
Πρνιηθή Δπηηξνπή Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο].
ΗΗ. Ρελ εξειδίκεςζη πίζηυζηρ πνζνχ 10.994,09 επξψ ζηελ 2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ην νπνίν αθνξά θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ
ζρνιείσλ ( θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο) ζε βάξνο ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ ππφ
έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθ. Έηνπο 2022 κε ΘΑ 02.00.6711.001
(Απφδνζε ζην Λνκηθφ Ξξφζσπν Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ) [ 2ε
Πρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο].
ημείυζη : Πχκθσλα κε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε ηα πνζά πξέπεη λα δηαηεζνχλ
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 15/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία
Δζυηεπική Γιανομή :
-

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
2ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

