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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 43/17 ΛΟΔΚΒΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 328/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν
Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε
Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο
κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 17η Λοεμβρίοσ 2021, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 11:00 ζε
ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.
9106/11.11.2021 πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο,
Πξόεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Βνπδνύξεο Νηθόιανο θαη απόληεο ηα κέιε : α]
Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο , β] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη γ] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο .
Σνλ θ. Μπεθηάξε Γεκήηξην, πνπ απνπζίαζε, αλαπιήξσζε ε θα Καιιίξε Μαξία, έηζη ππήξρε ε λόκηκε
απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 6ο : Έγκριζη Απολογιζμού τολικής Δπιηροπής Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Γήμοσ
Βέλοσ- Βότας για ηο οικονομικό έηος 2018.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην έθην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηα θάησζη :
Σηελ παρ.12β της σπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΔΚ 318/25.02.2011 τεύτος Β’) απόυασης ΥΠΔΣΑΗΓ
νξίδεηαη όηη ν Πξόεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζην δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ «ΔΣΟΓΩΝ – ΔΞΟΓΩΝ», θαζώο θαη ζπλνπηηθό εηήζην πίλαθα απνινγηζκνύ
πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, καδί κε ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά.
Σηελ παρ.13 ηεο ίδηαο απόθαζεο νξίδεηαη όηη:
«Τν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο κε βάζε ην βηβιίν «ΔΣΟΓΩΝ – ΔΞΟΓΩΝ» θαη ηνλ απνινγηζηηθό
πίλαθα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ηωλ ζηνηρείωλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεωο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ κε
απόθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ. Η απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Σρνιηθήο
Δπηηξνπήο ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.»
Από 30.10.2019 (εκεξ. έλαξμεο ηζρύνο ηνπ Ν.4635/19) ζύκθωλα κε ηελ περίπτ.κ.iv. παρ.1 άρθρο 72
Ν.3852/10, όπωο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ πεξίπη.δ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν.4635/19 ε αξκνδηόηεηα
έγθξηζεο ηωλ απνινγηζκώλ ηωλ λνκηθώλ πξνζώπωλ αλήθεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αληί ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ.
Σην άρθρο 2 ηεο ππ’ αξηζ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΔΚ 448 Β΄) απόθαζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ
Σπλεδξίνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
«Τνλ απνινγηζκό πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Τα ζηειέρε ηωλ δηπινηύπωλ εηζπξάμεωο, γηα ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη ππέξ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.
2. Όια ηα θαηά λόκνλ δηθαηνινγεηηθά πιεξωκώλ (ηηκνιόγηα, απνδείμεηο, πξωηόθνιια παξαδόζεωο παξαιαβήο .... θ.ιπ.)
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3. Τα δηθαηνινγεηηθά απνδόζεωο ηωλ θξαηήζεωλ ππέξ ηωλ ηξίηωλ πνπ γίλνληαη θαηά ηελ δηελέξγεηα ηωλ
πιεξωκώλ ηωλ δηαθόξωλ δαπαλώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο θαη ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηα
αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά δαπαλώλ.
4. Φωηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ θαηαζέζεωλ Τακηεπηεξίνπ ή Υπνθαηαζηήκαηνο αλαγλωξηζκέλεο Διιεληθήο
Τξάπεδαο, ζεωξεκέλν από ηνλ Πξόεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.
5. Βεβαίωζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα κεηξεηά πνπ ππάξρνπλ ζηα ρέξηα ηνπ ππνιόγνπ Τακία
ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
6. Βεβαίωζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ππόινηπν ηεο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ
πξνεγνπκέλνπ νηθνλ. έηνπο.
7. Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο πεξί εγθξίζεωο ηνπ απνινγηζκνύ.
8. Έγθξηζε ηεο απνθάζεωο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο από ην Γεκνηηθό ή Κνηλνηηθό
Σπκβνύιην.»
Με ηελ ππ’ αξηζ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο τοσ Υπ. Δσωτ/κών δηεπθξηλίδεηαη όηη νη Σρνιηθέο Δπηηξνπέο ωο
Ν.Π.Γ.Γ. ηωλ ΟΤΑ ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 2539/97 γηα ηελ ππνβνιή ηωλ απνινγηζκώλ ηωλ ΟΤΑ θαη ηωλ
Ννκηθώλ ηνπο Πξνζώπωλ.

Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο ππέβαιιε ζην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζπλνπηηθό εηήζην πίλαθα απνινγηζκνύ έηνπο 2018, ηνλ
νπνίν έιεγμε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη ελέθξηλε κε ηελ ππ’ αξηζ. 14/2021 [ΑΓΑ 63Π6465ΗΛΡΒΡΠ] απόθαζή ηνπ.
Η ρνιηθή Δπηηξνπή Β’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ην ππ’ αξηζ. 13/10.11.2021
έγγξαθν ηεο ππέβαιιε ζηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο Γήκνπ Βέινπ- Βόραο
ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έιεγρνο ησλ δαπαλώλ ηνπ Σακείνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζή ηνπ.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη είδε
 Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 8440/24.02.2011 (ΦΔΚ 318/25.02.2011 ηεύρνο Β’) απόθαζεο
ΤΠΔΑΗΓ
 ηελ ππ’ αξηζ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΔΚ 448 Β΄) απόθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ
πλεδξίνπ
 ηελ παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ πεξίπη.δ' ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
177 ηνπ Ν.4635/19
 ηελ ππ’ αξηζ. 19499/10-10-1999 εγθύθιην ηνπ Τπ. Δζση/θώλ
 ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2539/97 γηα ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζκώλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ
Ννκηθώλ ηνπο Πξνζώπσλ
 ηνλ πίλαθα ηνπ απνινγηζκνύ καδί κε ηα ζπλνδεπηηθά δηθαηνινγεηηθά
 ηελ ππ’ αξηζ. 14/2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνύ
 ην ππ’ αξηζ. 13/10.11.2021 έγγξαθν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο πξνο ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή
Παηδείαο ηνπ Γήκνπ
 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ
Καη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
1. Σελ έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνύ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ΒέινπΒόραο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018, όπσο εκθαλίδεηαη ζπλεκκέλα θαη απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα
ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
2. Σελ απνζηνιή ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο ππ’
αξηζ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΔΚ 448 Β΄) απόθαζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, θαη
ζηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.2539/97 ζην Διεγθηηθό πλέδξην.

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 328/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- δράλης Κιταήλ
2.- ιάτος Ανδρέας
3.- Θαλλίρη Καρία

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Βοσδούρης Λικόλαος
Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ

