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                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                    

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 15/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 157/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

 
      Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  11 Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  
09.00΄,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  20138/7-10-
2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό  στα μέλη,  σύμφωνα με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) συνολικά μέλη, 
από τα οποία πέντε (5)  είναι τακτικά μέλη και δύο (2)  είναι αναπληρωματικά μέλη, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικά μέλη κ. Μούστρης Παναγιώτης και Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία, αναπληρώνουν 
τα απόντα τακτικά μέλη κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη και κ. Κρανιώτη Παναγιώτη αντίστοιχα). 

 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Πριν την έναρξη της συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το τακτικό μέλος κ. 

Μαρκαντώνη Φωτεινή. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 
Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε να συζητηθεί ως πρώτο κατεπείγον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η 
εξειδίκευση πίστωσης για την έκτακτη επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

 
 Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ψηφοφορία, έκανε ομόφωνα δεκτό να συζητηθεί το θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης. 
 

        Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,   
έθεσε  υπόψη των μελών την από 10/10/2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού 
& Αθλητισμού του Δήμου, που  έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση πίστωσης για την Έκτακτη Επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  
Σχετ.:    α.  Το με αρ. πρωτ. 330/19-9-2019 έγγραφο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
              β.  Η με αρ. 56/2019 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
1. Με το (α) σχετικό  ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής μας ενημέρωσε για την ανάγκη 

προμήθειας και εργασιών αποκατάστασης της στέγης του 2ου Γυμνασίου Μελισσίων  διότι σύμφωνα με την αρ. 56/2019 
Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας ο υφιστάμενος σκελετός της στέγης και το πέτσωμα είναι αποσαρθρωμένα 
και είναι θέμα χρόνο η κατάρρευσή της. Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος είναι  8.804,00€. 

Η παραπάνω ανάγκη είναι άμεσης παρέμβασης με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού του 
2ου Γυμνασίου Μελισσίων για το λόγο αυτό είναι επείγουσα η ανάγκη να   επιχορηγηθεί  η Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή με το ποσό των 8.804,00€ .     

2. Κατόπιν τούτων και επειδή η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα ποσά για να 
ανταποκριθεί στην κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης  θα πρέπει να εγκριθεί το ποσό των 8.804,00€, ως έκτακτη 
επιχορήγηση προς την Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή .          

3. Με την υπ΄αριθμ.173/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η έκτακτη επιχορήγηση της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 

ΣΧΟΛΙΑ 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος 

3. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος 

4. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 

5. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

6. Μούστρης Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  

7. Μπούσουλα-Χάνου Αρχοντία, Αναπληρωματικό Μέλος  
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4. Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4257/14 ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η 
παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων 
και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν. 

5. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο 
προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό 
εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. 

6. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από 
τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για 
τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές. 

7. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 204 του Ν.4555/18: η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ε)ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραμμένων στον π/υ πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με 
αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής 
δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του 
δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.       

Σε συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/2019  επανατροποποιήθηκε  η περιπτ. ε΄ της παρ. 1 του 
αρθ. 58 του ν. 3852/2010 με συνέπεια όποτε απαιτείται εξειδίκευση της πίστωσης να προηγείται απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής (αντί του δημοτικού συμβουλίου) πριν από την απόφαση του δημάρχου για έγκριση και διάθεση 
των δαπανών.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
8. Μετά τα παραπάνω και με δεδομένο να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του 2ου Γυμνασίου 

Μελισσίων καθώς  και η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή πρέπει να 
καλύψει την παραπάνω τρέχουσα  ανάγκη που απαιτείται,  προτείνεται:  

-Η εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 8.804,00€, για την έκτακτη  επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής με το ποσό των 8.804,00€ σε βάρος του  ΚΑ 00-6711.004.  

9. Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης.    
 

Η Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 
στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 204. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) και ειδικότερα το άρθρο 3. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 14. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93)  και ειδικότερα το άρθρο 38. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 361/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης περί έγκρισης  του προϋπολογισμού έτους 
2019. 

⎯ Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΑΠ./106218/33853/15.1.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2019. 

⎯ Το  υπ’ αριθ. πρωτ. 330/19-9-2019 έγγραφο . 

⎯ Την υπ’ αριθ. 56/2019 Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

⎯ Την υπ’ αριθ. 173/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης. 
 

AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει  την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.804,00€,  για την έκτακτη  επιχορήγηση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης με το ποσό των 8.804,00€,  σε βάρος του  Κ.Α. 00-6711.004 “Έκτακτη  επιχορήγηση 
της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής’’ του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  157/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
 
                               Η  Πρόεδρος  

            
 
                     Τα Μέλη 

                    της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα 
3. Βιλιώτης Ηλίας 
4. Φειδοπιάστης  Αντώνης 
5. Μούστρης Παναγιώτης 
6. Μπούσουλα Χάνου Αρχοντία 

                       
                      Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 

                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΩΔΑΔΩΞ3-ΧΩΝ
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