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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ.10/2020 (δια περιφοράς) τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 28 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ15.00μμ πραγματοποιήθηκε η δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , σύµφωνα µε τις

διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ύστερα από την
αριθμ.4708/24-4-2020 πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη όπως ορίζουν
οι σχετικές διατάξεις .
Η γραμματέας της επιτροπής κ.Ναλμπάντη Ελένη συγκέντρωσε τους υποβληθέντες από τα μέλη πίνακες με την
ψήφο τους για κάθε θέμα ξεχωριστά και διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα επτά (7) τακτικά
μέλη ήταν όλοι παρόντες, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Δεν υπέβαλαν πίνακα με την ψήφο τους
αν και κλήθηκαν νόμιμα

1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Σμολοκτός Νικόλαος- Αντιπρόεδρος
3. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
4. Σαρίδης ΄Αλκης (Αντιπρόεδρος)
5. Σύρτας Γεώργιος- (Αντιδήμαρχος)

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)

6. .Ηλιάδης Μιχαήλ

(τακτικό μέλος)

7. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

κανείς

Αριθμός Απόφ: 98/2020
ΘΕΜΑ: Εγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Προσοτσάνης οικ.έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ.8/2020 απόφασή της

Εκπαίδευσης Δήμου

Ο Πρόεδρος με την πρόσκληση για την δια περιφοράς συνεδρίαση έστειλε συνημμένα και την
εισήγηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ. 8/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2019», στην
οποία αναφέρονται τα παρακάτω:
Η Σχολική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της τη ΦΓ 8/9836 με αριθμ. Πρωτ. ΦΓ 8/13826 «Για τον τύπο των
λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό για έλεγχο»
καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α. 8440 αρ. 3 παρ 12β και παρ 13, με τις οποίες ορίζεται το Διοικητικό
Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής ως αρμόδιο να προβεί στον έλεγχο των στοιχείων της Οικονομικής
Διαχείρισης, προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το Οικονομικό Έτος 2019.
μετά τον έλεγχο που έγινε αποφασίζει ομόφωνα να Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2019
ως εξής :
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ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
56.651,21 €

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2018
Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Λοιπά

181.936,42 €

Γενικά Έσοδα

238.587,63 €

Έξοδα

176.161,79 €
62.425,84 €

Υπόλοιπο
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΞΟΔΑ + ΥΠΟΛ.)

238.587,63 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1. Τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών πληρούν όλα τα στοιχεία της νομιμότητας.
2. Από το υπόλοιπο ποσό 62.425,84 € στις τράπεζες βρίσκονται 62.401,75 € ως εξής :
α) 42.656,60 € είναι κατατεθειμένο στους λογαριασμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζα Δράμας:
1)

00533855001 - 6

ποσό

1.887,12 €

2)

00533855002 - 4

ποσό

2.662,34 €

3)

00533855003 - 2

ποσό

4.216,67 €

4)

00533855004 - 8

ποσό

3.237,12 €

5)

00533855005 - 9

ποσό

2.441,80 €

6)

00533855006 - 7

ποσό

3.941,51 €

7)

00533855007 - 5

ποσό

5.343,92 €

8)

00533855008 - 3

ποσό

1.942,25 €

9)

00533855010 - 5

ποσό

3.659,89 €

10)

00533855011 - 3

ποσό

5.343,60 €

11)

00533855012 - 1

ποσό

4.048,86 €

12)

00533855013 - 7

ποσό

3.931,52 €

β) 0,00 € στον υπ' αριθ. 6199-030020-556 (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
γ) 19.745,15 € στον υπ' αριθ. 6199-136019-107 (ΕΑΠ) λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
δ) 8,70 € είναι στα χέρια των διευθυντών και
ε) 15,39 € είναι στα χέρια του Προέδρου.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 24,09 €
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά από τα ανωτέρω έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06
• Την αριθ.8/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
• του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, την
παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 και την περ.δ της παρ.1 του άρθρου 177 του Ν.4635/2019
• την αριθ.20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί εφαρμογής κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19-αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία
των δήμων
• Το γεγονός ότι από τους υποβληθέντες πίνακες με την καταχωρημένη ψήφο των μελών,
διαπιστώθηκε ότι όλα τα μέλη κατέθεσαν θετική ψήφο για το θέμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Απολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Προσοτσάνης οικ.έτους 2019, σύμφωνα με την αριθ.8/2020 απόφασή της όπως παρακάτω:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης 2018

56.651,21 €

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Λοιπά

181.936,42 €

Γενικά Έσοδα

238.587,63 €

Έξοδα

176.161,79 €

Υπόλοιπο

62.425,84 €

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΞΟΔΑ + ΥΠΟΛ.)

238.587,63 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1. Τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών πληρούν όλα τα στοιχεία της νομιμότητας.
2. Από το υπόλοιπο ποσό 62.425,84 € στις τράπεζες βρίσκονται 62.401,75 € ως εξής :
α) 42.656,60 € είναι κατατεθειμένο στους λογαριασμούς της Συνεταιριστικής Τράπεζα Δράμας:
1)

00533855001 - 6

ποσό

1.887,12 €

2)

00533855002 - 4

ποσό

2.662,34 €

3)

00533855003 - 2

ποσό

4.216,67 €

4)

00533855004 - 8

ποσό

3.237,12 €

5)

00533855005 - 9

ποσό

2.441,80 €

6)

00533855006 - 7

ποσό

3.941,51 €

7)

00533855007 - 5

ποσό

5.343,92 €

8)

00533855008 - 3

ποσό

1.942,25 €
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9)

00533855010 - 5

ποσό

3.659,89 €

10)

00533855011 - 3

ποσό

5.343,60 €

11)

00533855012 - 1

ποσό

4.048,86 €

12)

00533855013 - 7

ποσό

3.931,52 €

β) 0,00 € στον υπ' αριθ. 6199-030020-556 (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
γ) 19.745,15 € στον υπ' αριθ. 6199-136019-107 (ΕΑΠ) λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
δ) 8,70 € είναι στα χέρια των διευθυντών και
ε) 15,39 € είναι στα χέρια του Προέδρου.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 24,09 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 98/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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