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αριθµ. απόφ. 87/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Εορδαίας
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-4-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφορας, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ. η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020
εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ.
πρωτ. 7783/10-4-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να
συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
…………………………………………………………………………..……………………………………………………
Έγκριση της 21/2020 Α∆Σ Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισµός οικονοµικού έτους 2019».
………………………………………….……………………………………………………………………………………..
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης
1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς
Πρόεδρος
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου
2. Κοκκινιδης Ευστάθιος
3. Κυριάκος Αντωνιαδης
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης
5. ∆ηµήτριος Σπόντης
6. Αθηνά Τερζοπουλου
7. Στέφανος Μπιγγας
……………………………………………………………………………………….………………………………………
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την υπ’αριθµ. 21/2020 Α∆Σ
της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η οικονοµική διαχείριση και ο απολογισµός
οικ. έτους 2019, ως εξής:
«Τα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής, έχοντας υπόψη:
1.-Τα άρθρα 5 του Ν.1894/90 και 31 του Ν.2009/92.
2.- Την υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε µε την 1940/19-12018 (ΦΕΚ 310/2-2-2018, τεύχος Β΄) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
3.- Τις αριθµ. ΦΓ8/9836 και ΦΓ8/9837/27-5-1992 αποφάσεις της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Για
τον τύπο των λογαριασµών των Σχολικών Επιτροπών και των δικαιολογητικών που πρέπει να
επισυνάπτονται σ΄ αυτούς για έλεγχο».
4.- Την υπ’ αριθµ. 2518/23-9-1996 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ΥΠΕΠΘ, που έγινε αποδεκτή
από τον οικείο Υπουργό στις 16-10-1996 και αναφέρει ότι τα Ν.Π.∆.∆., που δεν έχουν υπηρεσίες ή
υπαλλήλους ή υπαλληλική ιεραρχία και η συγκρότησή τους εξαντλείται στο συλλογικό όργανο, η θεώρηση
και το κλείσιµο των βιβλίων τους γίνεται από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
5.- Το Βιβλίο ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ, οικ. χρήσης 2019 µε όλα τα δικαιολογητικά.
6. Τα πρωτότυπα των καταστάσεων εισπράξεων και πληρωµών µαζί µε τα αντίστοιχα παραστατικά που
τηρήθηκαν σε κάθε σχολική µονάδα και απεστάλησαν από τους ∆/ντές στη Σχολική Επιτροπή.
Προέβησαν στον έλεγχο των βιβλίων και της οικονοµικής διαχείρισης έτους 2019, ως εξής:
Α.- Από το ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ, που εµφανίζει τα παρακάτω στοιχεία:
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1.- Το χρηµατικό υπόλοιπο του προηγούµενου οικ. έτους 2018 ήταν 514.628,58 €
2.- Σύνολο ΕΣΟ∆ΩΝ: 1.181.520,56 €
3.- Σύνολο ΕΞΟ∆ΩΝ: 742.354,99€
4.- ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2020, ποσό 439.165,57 €, που αναλύεται ως εξής:
α) Στο υπ’ αριθµ. 5251-054904-097 βιβλιάριο Τράπεζας Πειραιώς 79.954,93 €
β) Στο υπ’ αριθµ. 5251-060571-571 βιβλιάριο Τράπεζας Πειραιώς 3.852,44€
γ) Στο υπ’ αριθµ. 6239-030021-350 βιβλιάριο Τράπεζας Πειραιώς 0,00 €
δ) Σύνολο µετρητών στα χέρια του Προέδρου 9,92 €
ε) Στην Τράπεζα Πειραιώς και στους λογαριασµούς όλων των σχολικών κοινοτήτων ποσό 353.090,70 € και
µετρητά στα χέρια των ∆/ντών – ∆ιαχειριστών ποσό 2.257,58 €. ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 355.348,28 € (επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα τραπεζικών λογαριασµών και
βεβαιώσεις µετρητών των ∆/ντών – ∆ιαχειριστών των σχολικών κοινοτήτων)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ύψος των µετρητών καθορίζεται από το υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011
τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε µε την 1940/19-1-2018 (ΦΕΚ 310/2-2-2018, τεύχος Β) απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών»
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Τα µέλη
Αθ. Τερζοπούλου και Στ.Μπίγγας ,σύµφωνα µε το σχετικό e-mail, διατύπωσαν τη θέση πως είναι θετικοί.O
∆ηµ. Σπόντης & o ∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισαν θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και οι Ζαφ.
Σεβαστού και Κυρ. Αντωνιάδης ψήφισαν επίσης θετικά µέσω email.
Αριθµ. Απόφ. 87/2020
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.
2. Τη δηµοσίευση των ανωτέρω οικονοµικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του
ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο
4. την υπ’αριθµ 21/2020 Α∆Σ της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαιας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση του Απολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως του έτους 2019 της Πρωτοβάθµιας Σχολικής
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας , όπως εµφανίζονται στην 21/2020 Α∆Σ και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 87/2020.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Ζαφειρουλα Σεβαστου
2.Κυριάκος Αντωνιαδης
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης
4.Αθηνά Τερζοπουλου
5.Στέφανος Μπιγγας
6. ∆ηµήτριος Σπόντης

