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                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
      Πρακτικού από τη Κεκλεισμένων των Θυρών Τακτική Συνεδρίαση   Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αλοννήσου, με Αριθμό 15/2020  από    30/10/2020 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 30η  Οκτωβρίου  2020, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 18:00 
συνεδρίασε  κεκλεισμένων  των  θυρών  δια ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 6118/ 
26/10/2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε 
δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι 
παρόντα -13- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου 
Παναγιώτης (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννη Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ 
(Μέλος), Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος 
(Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Τσουκανάς Παναγιώτης (Μέλος) προσηλθε 
στο 5ο θέμα της ΗΔ, Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
ΘΕΜΑ 4   
Αποδοχή του ποσού των 6.480,00 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου 
Αλοννήσου, Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 και 2. Κατανομή 
του ποσού των 6.470,28 ευρώ στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Αλοννήσου. 
 ΑΠΟΦΑΣΗ  
 Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος  Βαφίνης και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  για 
την τήρηση των πρακτικών. 

Η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  ανέγνωσε  την 
αριθμ. 6022/21-10-2020  εισήγηση  της οικονομικής  υπηρεσίας  «Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 48599/30.07.2020, (ΑΔΑ: 
604Ρ46ΜΤΛ6-ΔΑΓ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών μας γνωστοποιήθηκε η Γ’ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 ευρώ, 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Η εν λόγω κατανομή αποδίδει στο Δήμο μας το ποσό των 
6.480,00 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας. 
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 62015/03.08.2020 Αναγγελία Πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων κατατέθηκε στον 
λογαριασμό του Δήμου μας, το ποσό των 6.480,00€, εκ του οποίου συμπεριλαμβάνεται κράτηση ποσού 9,72€ για 
προμήθεια Τ.Π.Δ., (6.480,00€ - 9,72€ = 6.470,28€) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2020, Γ’ 
Κατανομή, σε εκτέλεση της αριθ. 48657/20 Χρηματικής Εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών.  
Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2020, που ψηφίσθηκε με την υπ’ αριθ. 166/20.12.2019, (ΑΔΑ: 
6ΛΨΝΩΨ6-5ΕΦ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αλοννήσου και εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητά της με 
την υπ’ αριθ. 2456/229096/09.01.2020, απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και 
δημοσιεύθηκε νομίμως στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓΕ3ΟΡ10-ΑΘΟ), προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις για το σκοπό 
αυτό.    
Στον Κ.Α. 00.4311.01 των εσόδων με τίτλο: «Λοιπά τακτικά έσοδα ΥΠ.ΕΣ. για Λειτουργικές ανάγκες Δημοτικού Σχολείου - 
Νηπιαγωγείου» έχουμε προβλέψει πίστωση 14.400,00 ευρώ και στον Κ.Α. 00.4311.02 των εσόδων με τίτλο: «Λοιπά 
τακτικά έσοδα ΥΠ.ΕΣ. για Λειτουργικές ανάγκες Γυμνασίου-Λυκείου Αλοννήσου» έχουμε προβλέψει πίστωση 14.400,00 
ευρώ, από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ./ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020, από Τακτικά Έσοδα του Δήμου. 
Στον Κ.Α. 00.6711.01 των εξόδων με τίτλο: «Απόδοση επιχορήγησης στη σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου - 
Νηπιαγωγείου Αλοννήσου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Αλοννήσου, από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020» έχουμε προβλέψει πίστωση 14.400,00 ευρώ, από χρηματοδότηση 
ΥΠ.ΕΣ./ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020, από Τακτικά Έσοδα του Δήμου.  
και στον Κ.Α. 00.6711.02 των εξόδων με τίτλο: «Απόδοση επιχορήγησης  στη σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου 
Αλοννήσου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Αλοννήσου, από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020» έχουμε προβλέψει πίστωση 14.400,00 ευρώ, από χρηματοδότηση 
ΥΠ.ΕΣ./ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020, από Τακτικά Έσοδα του Δήμου. 
 
 
 



Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 Την με αριθ. πρωτ. 48599/30.07.2020, (ΑΔΑ: 604Ρ46ΜΤΛ6-ΔΑΓ) συνημμένη απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η Γ’ Κατανομή ποσού 6.480,00 ευρώ για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου μας. 

 Την με αριθ. πρωτ. 62015/03.08.2020 Αναγγελία Πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων κατατέθηκε 
στον λογαριασμό του Δήμου μας, το ποσό των 6.480,00€, εκ του οποίου συμπεριλαμβάνεται κράτηση ποσού 
9,72€ για προμήθεια Τ.Π.Δ., (6.480,00€ - 9,72€ = 6.470,28€). 

 Τον N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και ειδικότερα το άρθρο 203, σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 
πιστώσεων.  

 Την υπ’ αριθ. 166/20.12.2019, (ΑΔΑ: 6ΛΨΝΩΨ6-5ΕΦ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και την υπ’ αριθ. 2456/229096/09.01.2020, (ΑΔΑ: 
ΩΓΕ3ΟΡ10-ΑΘΟ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για 
την επικύρωσή του. 

 την εγγεγραμμένη πίστωση 14.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6711.01 για Απόδοση επιχορήγησης στη σχολική 
Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Αλοννήσου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των 
σχολείων του Δήμου Αλοννήσου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. 

 την εγγεγραμμένη πίστωση 14.400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00.6711.02 για Απόδοση επιχορήγησης  στη σχολική 
Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Αλοννήσου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου 
Αλοννήσου, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. 

με την παρούσα απόφαση πρέπει να προχωρήσει: 
Α. Στην αποδοχή του ποσού των 6.480,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων του Δήμου Αλοννήσου, Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. 
Β. Στην κατανομή του ποσού των 6.470,28 ευρώ, κατόπιν των νόμιμων κρατήσεων του ανωτέρω ποσού, στις σχολικές 
επιτροπές, ως εξής: 
α) 3.235,14 ευρώ στη σχολική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Αλοννήσου. 
β) 3.235,14 ευρώ στη σχολική επιτροπή του Γυμνασίου - Λυκείου Αλοννήσου. 

   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του  ν. 
3463/2006  και 3852/2010 
                                                       Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Την αποδοχή του ποσού των 6.480,00 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
των σχολείων του Δήμου Αλοννήσου, Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020. 
Β. Την κατανομή του ποσού των 6.470,28 ευρώ, κατόπιν των νόμιμων κρατήσεων του ανωτέρω ποσού, στις σχολικές 
επιτροπές, ως εξής: 
α) 3.235,14 ευρώ στη σχολική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Αλοννήσου. 
β) 3.235,14 ευρώ στη σχολική επιτροπή του Γυμνασίου - Λυκείου Αλοννήσου. 

   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό   102/2020 
   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγάλλου Μαρία                                                                                    Αθανασίου Νικόλαος  
                                                                                                                 Αναγνώστου Αλεξάνδρα 
                                                                                                                Αναγνώστου Παναγιώτης 
                                                                                                                Θεοδώρου Χαρίκλεια 
                                                                                                                Καλογιάννη Αικατερίνη  
                                                                                                                Καλογιάννης Μιχαήλ 
                                                                                                                Κοντοστάθη Σπυριδούλα 
                                                                                                                Μαλαματενιας Θεόδωρος 
                                                                                                                Σκιάνης Δημητριος  
                                                                                                                Στέλλας Αλέξανδρος  
                                                                                                                Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης  
                                                                                                                Φλωρούς Χρήστος 
 


