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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ: 9/2021 

ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ.6/2021 τακτικής  συνεδρίασης 

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

 

 ΘΕΜΑ: «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή 
και κατανομή συνολικού ποσού 94.050,00 ευρώ για την γ΄ δόση 
λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των σχολικών μονάδων. (Απόφαση 
Τπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 62036/20-08-2021 η οποία 
αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΨΡ746ΜΣΛ6-Ε9Ε)».  

 

Στην Κάτω Αχαΐα σήμερα την τριακοστή (30η ) του μηνός  Αυγούστου(8ου) 

του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα    και ώρα 09.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε δια περιφοράς τακτική 

συνεδρίαση, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του 

Νόμου  3852/2010, του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α΄ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του», το με αριθμό πρωτοκόλλου 18318/13.03.2020 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμό πρωτοκόλλου 

40/20930/31.03.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την  Απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 11204/12-02-2021 η οποία αναρτήθηκε 

στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΨΖ0Α465ΜΤΛ6-ΓΘΠ, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

72259/26-08-2021 Αναγγελία Πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων  και την υπ΄ αριθ. πρωτ.8081/26-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου της 

Ελληνική   
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Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

του Δήμου Δυτικής  

Αχαΐας, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της 

ημερήσιας διάταξης: 

«υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή και κατανομή 
συνολικού ποσού 94.050,00 ευρώ για την γ΄ δόση λειτουργικών δαπανών έτους 
2021 των σχολικών μονάδων. (Απόφαση Τπουργείου Εσωτερικών με αριθ. 
πρωτ. 11204/12-02-2021 η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό 
ΑΔΑ: ΨΖ0Α465ΜΣΛ6-ΓΘΠ)».  
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κύριος Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων 

, διαπίστωσε ότι από τα έξι (6) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας ήταν παρόντα τα τέσσερα  (4) μέλη  

 

Παρόντες Απόντες 

1. Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, 

πρόεδρος  

Τάτσης Ιωάννης 

Μπεκίρης Ξενοφών 

2. Γαλανόπουλος Ανδρέας, μέλος  

3. Πλιάκα Μαρία, μέλος 

4. Καρβουνιάρης Βασίλειος 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και 

νόμιμα ειδοποιήθηκαν 

  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης και η κυρία Σοφία Κούφη, υπάλληλος 

του Δήμου, υπεύθυνη  για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαραίτητη απαρτία, δεδομένου ότι από τα έξι (6) μέλη, 
παρόντα ήσαν τα τέσσερα (4) μέλη, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης κήρυξε την 
έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας 
διάταξης της τακτικής συνεδρίασης περί «υζήτηση και λήψη απόφασης 
σχετικά με την αποδοχή και κατανομή συνολικού ποσού 94.050,00 ευρώ για 
την γ΄ δόση λειτουργικών δαπανών έτους 2021 των σχολικών μονάδων. 
(Απόφαση Τπουργείου Εσωτερικών με αριθ. πρωτ. 11204/12-02-2021 η οποία 
αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: ΨΖ0Α465ΜΣΛ6-ΓΘΠ)». 
 
 έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τα κάτωθι:  

 
α) το άρθρο 50 του Ν. 1566/1986 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Ε.τ.Κ. , τχ. Α’, φ.167/30-9-1985),  β) τις 
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διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ4/1986 απόφασης του  ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Τρόπος 
λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας» (Ε.τ.Κ. τχ. Β΄, φ. 
81/13-2-1986), γ) τις διατάξεις του άρθρου   240 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» την  Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με 
αριθ. πρωτ. 11204/12-02-2021 η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια και έλαβε 
αριθμό ΑΔΑ: ΨΖ0Α465ΜΤΛ6-ΓΘΠ, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 72259/26-08-2021 
Αναγγελία Πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 
Εισηγούμενος δε, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τα 
κάτωθι: 
 
Το συνολικό ποσό της κατανομής της γ ΄ δόσης έτους 2021 για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων ανέρχεται στο ποσό των 94.050,00 ευρώ 

από τα οποία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κράτησε για προμήθεια 

το ποσό των 141,07 ευρώ  και μας πίστωσε στον λογαριασμό μας το ποσό των 

93.908,93 ευρώ,  το οποίο εμείς πρέπει να κατανείμουμε στις Σχολικές Επιτροπές.  

Από το ποσό αυτό θα πρέπει να κρατηθεί 

α )για τις εννέα (9) Σχολικούς τροχονόμους για τους μήνες  Σεπτέμβριο,  

Οκτώβιο και Νοέμβριο 2021  

β) το ρεύμα των Σχολείων το οποίο θα αποδοθεί στον Δήμο και  

Κατόπιν προτείνεται να γίνει η κατανομή στις Επιτροπές της Πρωτοβάθμιας και 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής: 

Για τις εννέα (9) σχολικούς τροχονόμους θα απαιτηθούν 4.248,00 ευρώ, τα οποία 

καλύπτουν τα έξοδα μετακίνησης  για τους  2021  

Για την ΔΕΗ θα παρακρατηθούν 10.000,00 ευρώ (η κατανομή θα είναι 60% η 

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και 40% η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. 

Δηλαδή για την Α/θμια Σχολική Επιτροπή αναλογεί το ποσό των 6.000,00 ευρώ 

               για την Β/θμια Σχολική Επιτροπή αναλογεί το ποσό των 4.000,00 ευρώ 

Έτσι, το υπόλοιπο ποσό που θα διανεμηθεί είναι 79.660,93  ευρώ  από το οποίο 

το 60% περίπου θα πάρει η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και το 40% περίπου 

η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. 

Συνεπώς η κατανομή του ποσού της γ΄ δόσης διαμορφώνεται ως εξής: 
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4.248,00   ευρώ για τις  εννέα (09) Σχολικοφς τροχονόμους ( Σεπτέμβριος 

120*9=1080,00€, Οκτώβριος 176,00*9=1584,00€, και Νοέμβριος 176*9=1584,00€) 

10.000,00 ευρώ για την ΔΕΗ (6.000,00 για την Α/θμια, 4.000,00 για την Β/θμια) 

44.662.46 ευρώ για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 

35.108,30 ευρώ για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 

Μετά από αυτό, τα μέλη  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας λαμβάνοντας 

υπόψη  τα κάτωθι: 

α) το άρθρο 50 του Ν. 1566/1986 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Ε.τ.Κ. , τχ. Α’, φ.167/30-9-1985),  β) τις 
διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ4/1986 απόφασης του  ΥΠΕΠΘ με θέμα: «Τρόπος 
λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας» (Ε.τ.Κ. τχ. Β΄, φ. 
81/13-2-1986), γ) τις διατάξεις του άρθρου   240 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», δ)  την  Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
με αριθ. πρωτ. 11204/12-02-2021,ε)  την υπ΄ αριθ. πρωτ. 72259/26-08-2021 
Αναγγελία Πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στ) την 
εισήγηση του Προέδρου,  

 
ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ   ΟΜΟΥΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο  ως προς την αποδοχή και 

διάθεση ποσού 94.050,00 ευρώ, μείον οι κρατήσεις 141,07 ευρώ, καθαρού 

ποσού 93.908,93 ευρώ γ΄ δόσης λειτουργικών δαπανών των 

σχολικών μονάδων έτους 2021 σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου κου. 

Σταυρογιαννόπουλου Σπυρίδωνα ως ακολούθως: 

4.248,00  ευρώ για τις  Σχολικούς τροχονόμους  

10.000,00 ευρώ για την ΔΕΗ (6.000,00 για την Α/θμια, 4.000,00 για την Β/θμια) 

44.662.46 ευρώ για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 

35.108,30 ευρώ για την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 

Η  απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2021. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως λύεται η συνεδρίαση 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως έπεται. 

 

Ο Πρόεδρος Σα μέλη   
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ταυρογιαννόπουλος 

πυρίδων  

Γαλανόπουλος Ανδρέας  

Πλιάκα Μαρία 

              Καρβουνιάρης Βασίλειος 

  

   
   

 


