ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ:ΛΔΤΚΑΓΑ
ΓΗΜΟ:ΛΔΤΚΑΓΑ
Α/ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

Αριθ. Απου.11/06-04-2012
Πρακτικό 3 / 2012
Θέμα: «Έγκριζη Απολογιζμού Στολικής Δπιηροπής Α’ Βάθμιας Δκπαίδεσζης
Γήμοσ Λεσκάδας για ηο οικον. έηος 2011…»
ηε Λεπθάδα ζην γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ
Λεπθάδαο

ζήκεξα

6-4-2012.

εκέξα

Πέκπηε

θαη

ώξα

13:00.

ζπλεδξίαζε ε ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ

ζπλήιζε

ζε

Λεπθάδαο. (.Δ.)

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί
ηνπ αλσηέξσ ζέκαηνο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν

(..) κειώλ βξέζεθαλ

παξόληα ηα παξαθάησ …. (...) κέιε:
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1.άληα Αηθαηεξίλε

1.Λάδαξε Πελειόπε

2.Γήκαο Γεκήηξηνο

2. Ρεθαηζίλαο ππξίδσλ

3.Μεζζήλεο Ισάλλεο

3.Λάδαξεο Κσλ/λνο

4.Υόξηε Δπαλζία
5.Κνληδάξεο Κπξηάθνο
6.ηαύξαθα-Κόγθα Θενδώξα

Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο έζεζε ππόςε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηα
εμήο:
ηελ παρ.12β της σπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΔΚ 318/25.02.2011
τεύτος Β’) απόυασης ΤΠΔΑΗΓ νξίδεηαη όηη Ο Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο ππνβάιιεη κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο ζην δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην αληίγξαθν ηνπ βηβιίνπ «ΔΟΓΩΝ – ΔΞΟΓΩΝ», θαζώο θαη ζπλνπηηθό
εηήζην πίλαθα απνινγηζκνύ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, καδί κε ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά.
ηελ παρ.13 ηεο ίδηαο απόθαζεο νξίδεηαη όηη:
«Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο κε βάζε ην βηβιίν «ΔΟΓΩΝ –
ΔΞΟΓΩΝ» θαη ηνλ απνινγηζηηθό πίλαθα πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο
νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ κε απόθαζε, ε νπνία
ιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ. Η απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο ππόθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.»
ην άρθρο 2 ηεο ππ’ αξηζ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΔΚ 448 Β΄) απόθαζεο
ηεο νινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ νξίδνληαη ηα εμήο:
«Σνλ απνινγηζκό πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:

1. Σα ζηειέρε ησλ δηπινηύπσλ εηζπξάμεσο, γηα ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη ππέξ
ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
2. Όια ηα θαηά λόκνλ δηθαηνινγεηηθά πιεξσκώλ (ηηκνιόγηα, απνδείμεηο,
πξσηόθνιια παξαδόζεσο - παξαιαβήο .... θ.ιπ.)
3. Σα δηθαηνινγεηηθά απνδόζεσο ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ησλ ηξίησλ πνπ γίλνληαη
θαηά ηελ δηελέξγεηα ησλ πιεξσκώλ ησλ δηαθόξσλ δαπαλώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δηαρεηξηζηηθνύ έηνπο θαη ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά
δαπαλώλ.
4. Φσηναληίγξαθν βηβιηαξίνπ θαηαζέζεσλ Σακηεπηεξίνπ ή Τπνθαηαζηήκαηνο
αλαγλσξηζκέλεο Διιεληθήο Σξάπεδαο, ζεσξεκέλν από ηνλ Πξόεδξν ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο.
5. Βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα κεηξεηά πνπ ππάξρνπλ
ζηα ρέξηα ηνπ ππνιόγνπ Σακία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
θάζε έηνπο.
6. Βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ην ππόινηπν ηεο
δηαρείξηζεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλ. έηνπο.
7. Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πεξί εγθξίζεσο
ηνπ απνινγηζκνύ.
8. Έγθξηζε ηεο απνθάζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
από ην Γεκνηηθό ή Κνηλνηηθό πκβνύιην.»
Με ηελ ππ’ αξηζ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο τοσ Τπ. Δσωτ/κών
δηεπθξηλίδεηαη όηη νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο σο Ν.Π.Γ.Γ. ησλ ΟΣΑ ππάγνληαη ζηηο
ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 2539/97 γηα ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζκώλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ
Ννκηθώλ ηνπο Πξνζώπσλ.
Η ρνιηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο πξνέδξνπ ιακβάλνληαο
ππόςε θαη όια ηα παξαπάλσ πξνέβε ζε αλαιπηηθό έιεγρν ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ
απηήο γηα ην Οηθνλνκηθό Έηνο 2011 θαη γηα ην δηάζηεκα από 8-8-2011 έσο θαη
31-12-2011
Μεηά ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε
νκόθσλα

απνθαζίδεη

1. Δγθξίλεη ηε δηαρείξηζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2011 θαη γηα ην δηάζηεκα από
8-08-2011 κέρξη θαη 31-12-2011 σο εμήο :

ΔΟΓΑ
Δπηρνξήγεζε από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό………………………………
Δπηζηξνθή από παιηέο ρνιηθέο
Δπηηξνπέο…………
Μηζζώκαηα θπιηθείσλ…..
Δγγπήζεηο θπιηθείσλ ……………………..
Έζνδα από Ξελόγισζζα
Σόθνη ……………………..
Έζνδα από Β/ζκηα ……………
Λνηπά έζνδα. ………………..
Έζνδα από ρξεκαηνδόηεζε θαζαξηζηξηώλ
2010-2011

ΤΝΟΛΟ

120.007,21
111.562,00
10.928,34
3.909,99
1.295,89
554,82
300,00
340,00
27.852,31

276.751,17

ΔΞΟΓΑ
Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο …………….
Τιηθά θαζαξηόηεηαο …………………..

10.854,35
7.577,28

Θέξκαλζε …………………………….
Φσηηζκόο ……………………………..

15.471,01
9.897,75

Σειεθσληθά ηέιε ……………………..
Αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ……………
Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ………………

5.700,44
632,32
616,84

Μηθξνεπηζθεπέο δηδαθηεξίνπ …………..
Οηθνλνκηθέο εθθξεκόηεηεο 2010-2011

1.651,45
1.822,55

Πξνκήζεηα επίπισλ θαη ζθεπώλ ………..
Πξνκήζεηα επνπηηθώλ κέζσλ …………..
Πξνκήζεηα βηβιίσλ …………………….
Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ ……..
πληήξεζε κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ ……
Μεηαθνξά αγαζώλ …………………….
Πξνκήζεηα κεραλώλ γξαθείνπ …………
Μηζζνδνζία θαζαξηζηξηώλ……………………
Φόξνο ηόθσλ ………..
Λνηπέο δαπάλεο ………………………..

1.121,05
178,82
1.153,11
574,96
6.291,87
1.501,00
2.553,99
6.438,75
55,48
8.652,04

ύλνιν εμόδσλ

82.745,06

ΤΠΟΛΟΙΠΟ Δ ΝΔΑ ΥΡΗΗ
Καηαζέζεηο ζε Δζληθή Σξαπεδα
Καηαζέζεηο ζε Αγξνηηθή Σξαπεδα
Καηαζέζεηο ζε Λνγαξηαζκνύο ρνιείσλ
Μεηξεηά Γ/ληώλ
Μεηξεηά Α/ζκηαο

126.295,07
20.691,30
44.539,77
2.462,71
17,26

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ
ΔΟΓΑ

276.751,17

ΔΞΟΓΑ…………………………………………………82.745,06
ΤΠΟΛΟΙΠΟ Δ ΝΔΑ ΥΡΗΗ

194.006,11

. Από ην ηακεηαθό ππόινηπν ην πνζό ησλ 127.088,71ΔΤΡΩ είλαη θαηαηεζεηκέλν
ζηελ Δζληθή Σξάπεδα( εθ ησλ νπνίσλ 793,64 € απνδόζεθαλ ζηε ΓΟΤ Λεπθάδαο
γηα θόξν εηζνδήκαηνο θαη ΜΣΠΤ ην 2012, ρξήκαηα πνπ αθνξνύζαλ ην 2011) ην
πνζό ησλ 44.539,77.ΔΤΡΩ ζηνπο Λνγαξηαζκνύο Δζληθήο Σξάπεδαο ησλ
πκβνπιίσλ ρνιηθώλ θνηλνηήησλ ζε κεηξεηά ζηα ρέξηα ησλ Γ/λησλ 2.462,71 θαη
ζε κεηξεηά ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή 17,26 Δπξώ.
3. Μεηά ηνλ έιεγρν όια ηα παξαπάλσ θιείζηεθαλ κεηά ηελ ηειεπηαία εγγξαθή.
Αθνινύζσο ζεσξήζεθαλ θαη ππνγξάθηεθαλ από όια ηα κέιε ηεο Α/ζκηαο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο.

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρηεθε ην παξόλ ζε ηξία (3) αληίγξαθα ,από ηα νπνία
ην πξώην ζα ζηαιεί ζηνλ αξκόδην Πάξεδξν ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ην δεύηεξν,
ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα νηθνλνκηθή Δπηζεώξεζε θαη ην ηξίην ζην αξρείν ηεο
Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Σν παξόλ πξαθηηθό δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεηαη
Θεσξήζεθε
Λεπθάδα , 06 Απξηιίνπ 2012
Σν πκβνύιην Α/ζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο+
Ο πξόεδξνο

Ο Σακίαο

άληα Αηθαηεξίλε

Κνληδάξεο Κπξηάθνο

Σα κέιε

1.Γήκαο Γεκήηξηνο
2.ηαύξαθα –Κόγθα Θενδώξα
3.Μεζζήλεο Ισάλλεο
4.Υόξηε Δπαλζία

