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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης/2014 ( 18-7-2014) συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Σήµερα την 18η Ιουλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, η ∆ηµοτική Επιτροπή
Παιδείας, που συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθ 1003/15239/21-5-2013 Απόφαση ∆ηµάρχου, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου
∆ιονύσου, επί της οδού Κανάρη 3 Άνοιξη, ύστερα από την υπ’ αριθ 23704/15-7-2014 πρόσκληση
του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που επιδόθηκε σε κάθε µέλος
χωριστά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων (παρισταµένης και της υπαλλήλου του ∆ήµου
Ιωσηφίδου Σοφίας ως γραµµατέα), στο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:

1. «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των
σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 (αριθµ. χρηµατικής
εντολής 25334/14) καθαρού ποσού 62.805,65€ .»

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω τέσσερα (4) µέλη:
1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος
Βαλλιάνος Παντελής
Μουλού Ελένη
Παπαϊωάννου Βάσω

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Mαγκανιώτης Ιωάννης
2. Ματοπούλου Μαρία

Αριθµός Απόφασης: 24 / 2014
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση
των σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 (αριθµ.
χρηµατικής εντολής 25334/14) καθαρού ποσού 62.805,65€ .»

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του 1ου θέµατος ανέπτυξε το θέµα και είπε τα εξής:
Με το υπ. αριθ. 23469/14-7-14 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
διαβιβάστηκε το υπ. αριθ.95373/2-7-14 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
αναγγελίας πίστωσης ποσού 62.805,65€ σε εκτέλεση της µε αρ. 25334/14 χρηµατικής εντολής του
Υπουργείου Εσωτερικών. Ο ∆ήµος επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 62.900,00€ για την επισκευή
και συντήρηση των σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014.
Στο προαναφερόµενο ποσό γίνεται παρακράτηση για Τ.Π.∆. 94,35€. Εποµένως το καθαρό ποσό
ανέρχεται σε 62.805,65€.
Το ποσό των 62.805,65€ προτείνεται να κατανεµηθεί αναλογικά µε βάση τον αριθµό των
µαθητών, της κάθε Σχολικής Επιτροπής, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχολικών
µονάδων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

2813

12,88056

36.233,06 €

2063

12,88056

26.572,59 €
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχολικών
µονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου

ΣΥΝΟΛΟ:
62.805,65€
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ όπως η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας αποφασίσει
σχετικά µε την αποδοχή των χρηµάτων και τη διάθεσή τους.

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 Την εισήγηση του Προέδρου
 Την υπ΄ αριθ. 1003/15239//21-5-2013 Απόφαση ∆ηµάρχου
 Τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 και 5 του Νόµου 1566/85
 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης)

 Το υπ. αριθ. 23469/14-7-14 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
 Το υπ. αριθ.95373/2-7-14 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
 Τις απόψεις των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
οµόφωνα
Την αποδοχή της επιχορήγησης, την κατανοµή της, αναλογικά, µε βάση τον αριθµό των µαθητών
της κάθε σχολικής Επιτροπής και την απόδοση των ποσών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βαλλιάνος Παντελής
2. Μουλού Ελένη
3. Παπαϊωάννου Βάσω

Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο ∆ηµάρχου.
Κοινοποίηση:
1.

Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου

2.

Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου
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