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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 12/2022 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 19 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00’ το
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4231/14-07-22 πρόσκληση του Προέδρου
αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση
και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ ( 5 ):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σίμος Βασίλειος
Κυρίτσης Γεώργιος
Κρικώνης Χρήστος
Ζαρδούκας Κων.
Βλάχος Αθαν.
---

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κολλάτος Κων.
2. Κοντογιάννης Ιωάν.

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 5ο ): Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Τεμπών, για το οικον. έτος 2019, 2020 & 2021».
Αριθμός Απόφασης ( 144 )
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 μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου κάθε έτους 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 του οικείου δημοτικού συμβουλίου.»
Από 30.10.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4635/19) 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 αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
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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.
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α’ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τεμπών
υπέβαλλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής συνοπτικό ετήσιο πίνακα
απολογισμού, τον οποίο έλεγξε το Διοικητικό Συμβούλιο και ενέκρινε με την υπ’ αριθ.
47/2022 απόφασή του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκρισή τους.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε τις
σχετικές διατάξεις, τους πίνακες των απολογισμών μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά,
την αριθ. 47/2022 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. την εισήγηση του προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Την έγκριση του Απολογισμού του έτους 2019, 2020 & 2021, της Σχολικής

Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Τεμπών (Α’ θμιας Εκπαίδευσης)
οι οποίοι συνοπτικά (ανακεφαλαιωτικά) παρουσιάζουν:
1) Οικονομικό έτος 2019:
Χρηματικό υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό στις 2-1-2019 ποσού 36.993,36
ευρώ.
ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ: 172.597,43 ευρώ.
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ: 192.204,49 ευρώ.
Υπόλοιπο προς μεταφορά για χρήση στο Οικ. έτος 2020: 24.118,01 ευρώ.
2) Οικονομικό έτος 2020:
Χρηματικό υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό την 1-1-2020 ποσού 24.118,01
ευρώ.
ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ: 145.792,46 ευρώ.
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ: 161.249,06 ευρώ.
Υπόλοιπο προς μεταφορά για χρήση στο Οικ. έτος 2021: 8.661,41 ευρώ.
3) Οικονομικό έτος 2021:
Χρηματικό υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό την 1-1-2021 ποσού 8.661,41 ευρώ.
ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ: 117.206,39 ευρώ.
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ: 125.874,31 ευρώ.
Υπόλοιπο προς μεταφορά για χρήση στο Οικ. έτος 2022: 6,51 ευρώ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 144/2022
……………………………………………………………………………………………………….
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος της Ο.Ε.
Σίμος Βασίλειος

