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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           ‘’ Έγκριση  Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  

οικονομικού  έτους  2016 ‘’   

Α   Π   Ο   Σ   Π   Α   Σ   Μ   Α 

Από  το  πρακτικό   07 / 2017   συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου. 

Στη  Φιλιππιάδα  σήμερα  στις  08  Μαΐου  2017,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  19 : 00΄  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  Δήμου  Ζηρού  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση,  στην  αίθουσα  

συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας,  ύστερα  από  την  αριθ.  πρωτ.                        

6310/04-05-2017  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  κ.  Χασίδη  Χρήστου,  η  

οποία  δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στους  Δημοτικούς  Συμβούλους  ( άρθρο  67  του  

Νόμου 3852/2010 )  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.  

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

διαπίστωσε  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  ( 27 )  Δημοτικών  Συμβούλων  ήταν :      

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ  Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

  1. Χασίδης  Χρήστος,  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου 1.  Ρίζος  Αχιλλεύς, 

2. Γεωργάνου  Ελένη,   Αντιδήμαρχος 2.    Αθανασόπουλος  Περικλής, 

3. Γιολδάσης  Απόστολος,                  »» 3.  Ανυφαντής  Κωνσταντίνος, 

4. Κατραχούρας  Κωνσταντίνος,  »» 4. Βέργος  Δημήτριος, 

5. Ρεμπής  Ζήκος,  »» 5. Τσάτσος  Πέτρος, 

6. Γκάρτζιος  Χρήστος,                    Δημοτικός   Σύμβουλος      

7.   Γάλλιου  Μαρία, »» »»    

8.   Ζάβαλης  Βασίλειος, »» »»    

9.   Κάλλης  Θεόδωρος,                       »» »»    

10.   Καραπάνου  Αναστασία, »» »»  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  που  δεν  

προσήλθαν  αν  και  νόμιμα  

κλήθηκαν.   

11. Ξώνα  Γεωργία, »» »»   

12.   Πάντος  Δημήτριος, »» »»   

13. Παπαβασιλείου  Βασίλειος,   »» »»  

14.   Πότσιος  Χρήστος, »» »»  

15. Ρέντζιος  Αλέξιος, »» »»  

16. Γιολδάσης  Δημήτριος, »» »»  

17. Γιολδάσης  Στρατής,   »» »»   

18. Ιατρού – Παπαϊωάννου  Θεοδώρα, »» »»   

19. Κώνστας  Κωνσταντίνος, »» »»   

20. Παπατσίμπας  Μιχαήλ, »» »»   

21. Γιάννος  Γεώργιος, »» »»   

22. Γείτονας  Μενέλαος, »» »»   

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  ο  Νικόλαος  Καλαντζής,  Δήμαρχος  Δήμου  Ζηρού  και  ο  

Λάμπρος  Τσιώλης,  υπάλληλος  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  τήρηση  των  πρακτικών.  

Ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας  κήρυξε  την  

έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγήθηκε  ως  παρακάτω  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης. 

Θ έ μ α  :    10   ο 

Αριθμός  Απόφασης  :    101  / 2017 

ΑΔΑ: 7ΣΥΣΩΡ0-Β9Γ



 

Για  το  παραπάνω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

είπε  τα  εξής  : 

Δίνω  το  λόγο  στην  κα.  Μαρία  Γάλλιου,  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  να  μας  ενημερώσει  σχετικά. 

Παίρνοντας  το  λόγο  η  κ.  Γάλλιου  Μαρία  είπε  τα  εξής : 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  12β  της  αριθ. 8440/24.02.2011 απόφασης του  

ΥΠΕΣΑΗΔ  που  δημοσιεύθηκε  στο  αριθ.  318/25-02-2011  ΦΕΚ,  τεύχος  Β΄,  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  παράγραφο  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 ». 

Επίσης  στο  άρθρο  2  της  αριθ.  Φ.Γ.8/9836/27-05-1992  απόφασης  της  ολομέλειας  του  

Ελεγκτικού  Συνεδρίου  που  δημοσιεύθηκε  στο  αριθ.  448/1992  ΦΕΚ,  τεύχος  Β΄  ορίζονται  τα  

εξής :  « Τον  απολογισμό  πρέπει  να  συνοδεύουν  τα  εξής  δικαιολογητικά : 

1. Τα  στελέχη  των  διπλοτύπων  εισπράξεως,  για  τα  έσοδα  που  εισπράττονται  υπέρ  της  

Σχολικής  Επιτροπής. 

2. Όλα  τα  κατά  νόμο  δικαιολογητικά  πληρωμών  ( τιμολόγια,  αποδείξεις,  πρωτόκολλα 

παραδόσεως – παραλαβής  .... κ.λπ. ) 

3. Τα  δικαιολογητικά  αποδόσεως  των  κρατήσεων  υπέρ  των  τρίτων  που  γίνονται  κατά  την  

διενέργεια  των  πληρωμών  των  διαφόρων  δαπανών  κατά  τη  διάρκεια  του  διαχειριστικού  

έτους  και  τα  οποία  επισυνάπτονται  στα  αντίστοιχα  δικαιολογητικά  δαπανών.  

4. Φωτοαντίγραφο  βιβλιαρίου  καταθέσεων  Ταμιευτηρίου  ή  Υποκαταστήματος  

αναγνωρισμένης  Ελληνικής  Τράπεζας,  θεωρημένο  από  τον  Πρόεδρο  της  Σχολικής  

Επιτροπής.  

5. Βεβαίωση  του  Προέδρου  της  Σχολικής  Επιτροπής  για  τα  μετρητά  που  υπάρχουν  στα  

χέρια  του  υπολόγου  Ταμία  της  Σχολικής  Επιτροπής  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  κάθε  

έτους.  

6. Βεβαίωση  του  Προέδρου  της  Σχολικής  Επιτροπής  για  το  υπόλοιπο  της  διαχείρισης  κατά  

την  31η  Δεκεμβρίου  του  προηγουμένου  οικονομικού  έτους. 

7. Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Σχολικής  Επιτροπής  περί  εγκρίσεως  του  

απολογισμού. 

8. Έγκριση  της  αποφάσεως  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Σχολικής  Επιτροπής  από  το  

Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  Συμβούλιο ». 

Επίσης  σας  ενημερώνω  ότι  στην  αριθ. 19499/10-10-1999  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  

Εσωτερικών  διευκρινίζεται  ότι  οι  Σχολικές  Επιτροπές  ως  Ν.Π.Δ.Δ.  των  ΟΤΑ  υπάγονται  στις  

ρυθμίσεις  του  Νόμου  2539/1997  για  την  υποβολή  των  απολογισμών  των  ΟΤΑ  και  των  

Νομικών  τους  Προσώπων. 

Εμείς  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Σχολικής  Επιτροπής  έχοντας  υπόψη  το  συνοπτικό  

ετήσιο  πίνακα  απολογισμού,  τον  ελέγξαμε  και  με  την  αριθ.  08/2017  απόφασή  μας  τον  

εγκρίναμε. 

Στη  συνέχεια  τον  υποβάλλαμε  στη  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  Δήμου  Ζηρού,  μαζί  με    

τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  προκειμένου  να  γίνει  έλεγχος  των  δαπανών  του  Ταμείου  της  

Σχολικής  Επιτροπής. 

ΑΔΑ: 7ΣΥΣΩΡ0-Β9Γ



 

Η  Δημοτική  Επιτροπή  Παιδείας  Δήμου  Ζηρού  με  την  αριθ.  03/2017  Απόφασή  της  έχει  

προβεί  στην  έγκριση  του  Απολογισμού  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  

Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2016  ( από  01 – 01 – 2016  έως  31 – 12 – 2016 ).    

Ο  Απολογισμός  έχει  την  εξής  εικόνα :                                                       

Σύνολο  Εσόδων                                                      221.910,80 € 
   

Σύνολο  Εξόδων   149.244,71 € 
   

Χρηματικό  υπόλοιπο  για  μεταφορά  στη  χρήση  έτους  2017  72.666,09 € 

Στη  συνέχεια  έγινε  διαλογική  συζήτηση  και  παίρνοντας  το  λόγο  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  

Γείτονας  Μενέλαος  είπε  τα  εξής : Δεν  θα  ψηφίσω  τον  απολογισμό,  όχι  επειδή  δεν  έχω  

εμπιστοσύνη  στην  Πρόεδρο  της  Σχολικής  Επιτροπής,  αλλά  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  μας  

παρουσίασε  υπάρχει  μεγάλο  ποσό  ως  υπόλοιπο  με  το  οποίο  θα  μπορούσαν  να  βάλουν  πιο  

πολύ  πετρέλαιο  το  χειμώνα  ώστε  να  μην  κρυώνουν  τα  παιδιά,  είχαμε  προβλήματα  με  την  

θέρμανση,  επίσης  δεν  μπορώ  να  ψηφίσω  έναν  απολογισμό  γιατί  ακόμη  και  τα  σχολεία  

πληρώνουν  Φ.Π.Α.  για  το  πετρέλαιο  για  να  ζεσταθούν  τα  παιδιά  και  οι  εφοπλιστές  δεν  

πληρώνουν  Φ.Π.Α.  για  να  κινήσουν  τα  καράβια  τους.   

Το  ένα  τέταρτο  των  εξόδων  των  σχολείων  επιστρέφει  στο  κράτος  ως  φορολογία  μέσω  

του  Φ.Π.Α.,  γιατί  θα  πρέπει  οι  σχολικές  επιτροπές  να  πληρώνουν  Φ.Π.Α.  και  να  μην  είναι  

όλες  οι  δαπάνες  των  σχολείων  χωρίς  φόρο,  γι΄ αυτό  το  λόγο  δεν  θα  ψηφίσω  τους  

απολογισμούς,  είναι  πολιτικό  το  ζήτημα  και  δεν  έχει  να  κάνει  με  την  διαχείριση  των  λιγοστών  

χρημάτων  των  σχολικών  επιτροπών.    

Απαντώντας  στον  κ.  Γείτονα  Μενέλαο  η  Πρόεδρος  της  Σχολικής  Επιτροπής  

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού  κα.  Μαρία  Γάλλιου  είπε  τα  εξής : Στον  απολογισμό  

εμφανίζεται  ως  χρηματικό  υπόλοιπο  για  μεταφορά  στη  χρήση  του  επόμενου  έτους  ένα  μεγάλο  

ποσό,  όμως  η  τέταρτη  κατανομή  του  έτους  ήρθε  στα  σχολεία  στο  τέλος  του  έτους,  ήταν  

χρήματα  για  τις  καθαρίστριες  και  για  τις  λειτουργικές  δαπάνες  των  σχολείων,  αλλά  επειδή  

έληγε  το  οικονομικό  έτος  για  το  λόγο  αυτό  δεν  ήταν  δυνατόν  να  γίνουν  οι  πληρωμές,  άρα  

είναι  λογιστικό  το  χρηματικό  υπόλοιπο,  στην  ουσία  με  την  αρχή  του  οικονομικού  έτους  2017  

έγιναν  οι  πληρωμές  και  τα  χρήματα  έφυγαν. 

Κλείνοντας  τη  συζήτηση  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ζήτησε  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.    

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Αποφασίζει 

Κατά  Πλειοψηφία :  

Εγκρίνει   τον  Απολογισμό  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  
Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους  2016  ( από  01 – 01 – 2016  έως  31 – 12 – 2016 ),  ο  οποίος  

έχει  την  εξής  εικόνα :                                                       

Σύνολο  Εσόδων                                                      221.910,80 € 
   

Σύνολο  Εξόδων   149.244,71 € 
   

Χρηματικό  υπόλοιπο  για  μεταφορά  στη  χρήση  έτους  2017  72.666,09 € 

Η  απόφαση  αυτή  μαζί  με  τα  δικαιολογητικά  που  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  αριθ.  

Φ.Γ.8/9836/27-05-1992  απόφασης  της  ολομέλειας  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  που  δημοσιεύθηκε  

στο  αριθ.  448/1992  ΦΕΚ  και  στην  παράγραφο  8  του  άρθρου  12  του  Νόμου  2539/1997  θα  

αποσταλεί  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο.  

ΑΔΑ: 7ΣΥΣΩΡ0-Β9Γ



 

Λευκό  ψήφησε  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Γείτονας  Μενέλαος  σύμφωνα  με  σκεπτικό  που  

αναλυτικά  περιγράφεται  στο  εισηγητικό  τμήμα  της  παρούσας  απόφασης.  

Μετά  από  αυτά  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αναθέτει  στον κ. Δήμαρχο την  ενέργεια  των  περαιτέρω. 

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώστηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως  παρακάτω : 

O  Πρόεδρος Τ α     Μ έ λ η 

      Χασίδης  Χρήστος 

 

 

 

 

Γεωργάνου  Ελένη,  Γιολδάσης  Απόστολος,   

Κατραχούρας  Κωνσταντίνος,  Ρεμπής  Ζήκος,   

Γάλλιου  Μαρία,  Γκάρτζιος  Χρήστος,  Ζάβαλης  

Βασίλειος,  Κάλλης  Θεόδωρος,  Καραπάνου  

Αναστασία,  Ξώνα  Γεωργία,  Πάντος  Δημήτριος,      

Παπαβασιλείου  Βασίλειος,  Πότσιος  Χρήστος,  

Ρέντζιος  Αλέξιος,  Γιολδάσης  Δημήτριος, 

Γιολδάσης  Στρατής,  Ιατρού – Παπαϊωάννου  

Θεοδώρα,  Κώνστας  Κωνσταντίνος,  Παπατσίμπας  

Μιχαήλ,  Γιάννος  Γεώργιος,  Γείτονας  Μενέλαος.      

 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Φιλιππιάδα  09  Μαΐου  2017 

O  Πρόεδρος  Δημοτικού  Συμβουλίου 

 

Χασίδης  Χρήστος 

 

ΑΔΑ: 7ΣΥΣΩΡ0-Β9Γ
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