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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2868 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

63/2022 
από το πρακτικό της 7ης / 29.03.2022 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς (με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη ) 

 

 

Θέμα 7ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 17.050,00€ (συμπληρωματική δόση έτους 2022) από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. 

 

 

Σήμερα Τρίτη 29.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2751/25.03.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.03.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα, καθώς και του 

Αντιπροέδρου Ιωάννη Αγγελάκα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε 

συνδυασμό με την υπ’  αριθμ. 1/2022 (ΑΔΑ: 655ΕΩ6Ι-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος της Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης ο οποίος έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους κατά την εκλογή του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Προεδρεύων) 2. Ιωάννης Αναστασίου, αναπληρωματικό μέλος1, 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 8. Ιωάννης Αγγελάκας, Αντιπρόεδρος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β'.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/655%CE%95%CE%A96%CE%99-8%CE%9B4
ΑΔΑ: 6ΔΩΒΩ6Ι-ΓΚΧ
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Θέμα 7ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 17.050,00€ (συμπληρωματική δόση έτους 2022) από το Υπουργείο 

Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 113 του Ν.1882/1190 όπως ισχύει αρμόδιο όργανο για την κατανομή 

των πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές είναι το δημοτικό συμβούλιο του οικείου δήμου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιη΄, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για: «την αποδοχή πάσης φύσεως 

χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 

επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, 

καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της 

παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

 

Με τις υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) και 35/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Γ) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμ. 636 Φ.Ε.Κ. 19/4/2011 τεύχος Β’ 

συστάθηκαν αντίστοιχα οι παρακάτω σχολικές επιτροπές:  

α) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς,  

β) Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 17676/17-3-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

κατανεμήθηκε στον Δήμο Αγιάς το ποσό των 17.050,00€ ως έκτακτη ενίσχυση για λειτουργικές δαπάνες 

σχολείων  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού έτους 2022, 

ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 21-2022 (ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ), εισηγούμαστε την αποδοχή του 

παραπάνω ποσού στον Κ.Α. Εσόδων 4311 με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α/Βάθμιας 

και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης (αρθρ55 ν.1946/91)» και την κατανομή του στις σχολικές επιτροπές, για την 

κάλυψη συγκεκριμένων δράσεων τους, ως εξής:  

- ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 8.050,00€  

- ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 9.000,00€ 

- Η Μεταβίβαση του παραπάνω ποσού στις σχολικές επιτροπές θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 

02.00.6711.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς Οικ. Έτους 2022. 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές συμπληρώθηκαν από τις 

όμοιες του άρθρου 18 παρ.7 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του 

άρθρου 35 παρ.3 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄),  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιη΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς έτους 2022, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 21/2022 (ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 47963/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας,  

- την υπ’ αριθμ. 17676/17-3-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

- τις υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) και 35/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Γ) αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%A9%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-4%CE%A78
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%A73%CE%A96%CE%99-%CE%9D5%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%A73%CE%A96%CE%99-%CE%9D5%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A805%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%9B%CE%9C
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%A9%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-4%CE%A78
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%91%CE%98%CE%9D%CE%A96%CE%99-%CE%A9
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/4%CE%91%CE%98%CE%9D%CE%A96%CE%99-%CE%93
ΑΔΑ: 6ΔΩΒΩ6Ι-ΓΚΧ
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε τη χρηματοδότηση ποσού 17.050,00€, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17676/17-3-2022 

(ΑΔΑ: Ψ4ΩΡ46ΜΤΛ6-4Χ8) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ως έκτακτη ενίσχυση για λειτουργικές 

δαπάνες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Κ.Α. Εσόδων 4311 του 

προϋπολογισμού έτους 2022 με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α/Βάθμιας και 

Β/Βάθμιας εκπαίδευσης (αρθρ55 ν.1946/91)». 

 

Β. Κατανέμουμε το ποσό των 17.050,00€ της χρηματοδότησης, που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.00.6711.01 

των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με τίτλο: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές», ως 

εξής: 

- ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 8.050,00€. 

- ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 9.000,00€. 

 

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί 

στα Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%A9%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-4%CE%A78
http://sites.diavgeia.gov.gr/dimos_agias
ΑΔΑ: 6ΔΩΒΩ6Ι-ΓΚΧ
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