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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 ΘΕΜΑ : «Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης ύψους 41.280,44 € και κατανομή αυτών στις Σχολικές 
                   Επιτροπές  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Αχαρνών,  για 
                   την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων».     
                                                                                                             (υπόλοιπο Δ΄ επιχορήγησης 2022) 

    Κύριε Πρόεδρε

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο  65 του Ν.3852/2010, να φέρετε στην επικείμενη συνεδρίαση 

το ως άνω θέμα και συγκεκριμένα:  

Υπενθυμίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 80596/30-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-02Σ) 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ο Δήμος μας επιχορηγήθηκε με το χρηματικό 

ποσό των 256.580,00 € (Δ΄ δόση επιχορήγησης 2022), αποκλειστικά για την κάλυψη των 

λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων και την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών 

τροχονόμων. 

Η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών  προς τον Δήμο μας  υπερέβαινε κατά  

41.280,44€ το εγγεγραμμένο χρηματικό ποσό  στον Κ.Α 00.6711.001 του προϋπολογισμού  του 

Δήμου οικονομικού έτους 2022.

Με την υπ’ αριθ. 150/20-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ7ΥΩΨ8-ΛΗΓ) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε εξειδικευμένη δαπάνη ύψους 205.062,69 € για λειτουργικές δαπάνες των 

σχολικών μονάδων ενώ με την 152/20-12-2022 (ΑΔΑ: 9ΣΓΖΩΨ8-ΝΗ1) εγκρίθηκε εξειδικευμένη 

δαπάνη ύψους 9.852,00 € για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων.  Για το 

υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 41.280,44 € εξαιρουμένου του ποσού της κράτησης από το Ταμείο 
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Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 384,87 € (το οποίο αφαιρέθηκε από το αρχικό ποσό της 

επιχορήγησης των 256.580,00 €),  η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προέβη σε αναμόρφωση.

Αναλυτικά: 256.580,00 € (Δ΄ δόση επιχορήγησης 2022) – 384,87 € (κράτηση Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων)=256.195,13 € - 41.280,44 €(χρηματικό ποσό προς 

αναμόρφωση)=214.914,69 €, εκ των οποίων τα 205.062,69 € δόθηκαν για τις λειτουργικές δαπάνες 

των σχολικών μονάδων και τα 9.852,00 € δόθηκαν για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών 

τροχονόμων.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2022 {146/15-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΟΥΩΨ8-ΣΒ5) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου}, το 

υπόλοιπο χρηματικό ποσό των 41.280,44 € (το οποίο αποτελεί τμήμα της επιχορήγησης των 

214.914,69 €, όπου κατανεμήθηκε ισόποσα στις Σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών, μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας (ΔΕΠ) στις 09-12-2022), θα κατανεμηθεί και αυτό ισόποσα (50%-50%) στις Σχολικές 

Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα: 

1.  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  επιχορηγείται με το ποσό : 20.640,22  €

2.  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιχορηγείται με το ποσό: 20.640,22   €

                                                                                                                          Σύνολο: 41.280,44 €

            Για την  ανωτέρω εξειδικευμένη δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.00-6711.001 του 

υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2023, η οποία και θα 

αντληθεί από τον ανωτέρω Κ.Α. και με τίτλο: «Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές».   

            Παρακαλείσθε για τη λήψη σχετικής απόφασης.   
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