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Άνοιξη, 10-12-2018 
αρ. πρωτ.: 1928 
16η τακτική συνεδρίαση           

Προς: Τα μέλη του ΝΠΔΔ,
Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
(αποστολή με email)

1.Τσούκα Παναγιώτη 
2.  Ουσταμπασίδη Σταύρο   
3. Ράικο Δημήτριο
4. Τόκα Αλεξάνδρα
5. Τσαγκαράκη Ευάγγελο
6. Χορμοβίτη Χαρίκλεια
7. Πανδή Αναστασία
8. Μπενόπουλο Νικόλαο
9. Πολίτη - Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη 
10. Λιακέα  Βαρβάρα
11. Παπαθανασίου Δημήτριο
12. Μαγκλάρα Ελένη

Κοινοποίηση:
1. Δήμαρχο Διονύσου, 
    Ζαμάνη Διονύσιο
 2. Αντιδήμαρχο Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
     Τσούκα Παναγιώτη
3. Πρόεδρο ΔΕΠ, 
   Τσαγκαράκη Ευάγγελο
4. Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στην 16η τακτική συνεδρίαση 

Η  Πρόεδρος  του  ΝΠΔΔ,  Σχολική  Επιτροπή  Σχολικών  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης
Δήμου Διονύσου, που ορίσθηκε με την αριθμό 207/22-11-2016 απόφαση (20ης/2016 συνεδρίασης)
Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρα
65-67, 102, 103) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις, του Ν. 3463/2006 (άρθρα 93, 236-
240,  243)  όπως  ισχύουν  και  το  άρθρο  1,  απόφασης  8440/2011  ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.  «καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σας καλεί να
προσέλθετε την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 στην 16η τακτική συνεδρίαση
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του ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
(εφεξής:  «Σχολική  Επιτροπή»),  στην  αίθουσα  της  Σχολικής  Επιτροπής  στη  Δημοτική  Ενότητα
Άνοιξης, οδός Κανάρη 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Κλείσιμο της διαχείρισης (θεώρηση διαχειριστικών βιβλίων) με επιφύλαξη,  της
χρήσης  έτους  2014  του  ΝΠΔΔ  Σχολική  Επιτροπή  Σχολικών  Μονάδων  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου και υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου,.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
Η Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- τις παρ. 11 και 12 της ΚΥΑ 64447/91 (ΦΕΚ 136/91/Β΄), όπως ισχύει, «Τρόπος και διαδικασία
πραγματοποιήσεως,  δικαιολογήσεως  και  ελέγχου  των  πάσης  φύσεως  εσόδων  και  εξόδων  των
Σχολικών Επιτροπών»,
- της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου άρθρο 2, Φ.Γ.8/9836/27-5-1992 «Για τον
τύπο των λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό
για έλεγχο» , του άρθρου 5, παρ. 8, Ν. 1894/1990, όπως ισχύει,
- της απόφασης Υπουργού Οικονομικών με αριθμό 1006535/236/0009Γ/11-1-1996, όπως ισχύει,
«Ετήσιο κλείσιμο βιβλίων υπολόγων διαχειριστών»,
- της με αριθμό 2518/23-9-1996 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που έγινε
αποδεκτή από τον οικείο Υπουργό στις 16-10-1996 και αναφέρει ότι τα ΝΠΔΔ, που δεν έχουν υπη-
ρεσίες ή υπαλλήλους ή υπαλληλική ιεραρχία και η συγκρότησή τους εξαντλείται στο συλλογικό όρ-
γανο, η θεώρηση και το κλείσιμο των βιβλίων τους γίνεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
- των άρθρων 3, 4 της απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ με αριθμό 8440/24-2-2011 (ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011),
όπως ισχύει,
-  της  απόφασης  Υπουργού  Οικονομικών  με  αριθμό ΠΟΛ.1009/31-12-2012 όπως  ισχύει,  «Περί
κλεισίματος  των  βιβλίων  των  Υπολόγων  Διαχειριστών  του  Δημοσίου,  των  ΝΠΔΔ  ...,  που
επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ...»,
-  του  άρθρου  154,  Ν.4270/2014,  όπως  ισχύει  (ΦΕΚ  143/Α/28-6-2014)  «Ετήσιο  κλείσιμο
διαχειριστικών βιβλίων», όπου ορίζεται ότι:
«Όλα γενικά τα βιβλία των υπολόγων διαχειριστών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημο-
σίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιχορηγούνται ή χρη-
ματοδοτούνται από το Δημόσιο ... κλείνονται την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, συντάσσονται δε πρω-
τόκολλα για τα εμφανιζόμενα στα βιβλία σύνολα χρέωσης, πίστωσης και για το υπόλοιπο της διαχεί-
ρισης» 
και σε συνέχεια των κατωτέρω:
- της μηνυτήριας αναφοράς με αρ. πρωτ. 433/18-4-2016 που υποβλήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή
στην  Εισαγγελία  Πλ/κών  Αθηνών,  σχετικά  με  διαπιστώσεις  επί  προβληματικής  οικονομικής
διαχείρισης του έτους 2014,
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- της καταστροφής αρχειακού υλικού και στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής,  από τον εμπρησμό,
στις 11-4-2015, στο γραφείο των σχολικών επιτροπών, που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων
και την καθυστέρηση της υποβολής προς έγκριση του απολογισμού έτους χρήσης 2014.
- της ανάθεσης, δυνάμει της από 13-10-2015 σύμβασης  όπως αυτή ανανεώθηκε και ισχύει., του
έργου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ -
ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.».
- της ανάθεσης, σε εφαρμογή της με αριθμό 52/7-7-2016 απόφασης Δ.Σ., του έργου ψηφιοποίησης
του διασωθέντος  του εμπρησμού αρχείου  στις  11-4-2015,  στην εταιρία «KONICA MINOLTA
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», με την από 13-7-2016 σύμβαση. 
-  της  με  ημερομηνία  28-9-2016  (με  αρ.  πρωτ.  Σχ.  Επ.  842/2016)  επιστολής  της  εταιρίας
«KONICAMINOLTA Επιχειρηματικές  Λύσεις  Ελλάς  ΑΕ»,  οριστικής  παράδοσης  του
ψηφιοποιημένου διασωθέντος αρχείου της Σχολικής Επιτροπής από τη φωτιά στις 11-4-2015.
- της ανάθεσης από το Δήμο Διονύσου του διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της Σχολικής
Επιτροπής στην εταιρία “DFK PD AUDIT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -
ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ”, η έκθεση της οποίας έχει τεθεί σε γνώση των μελών του Δ.Σ και
έχει αναδείξει έλλειμμα ταμείου της Σχολικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, και για τη χρήση του
έτους 2014.
- της ανάθεσης σε εφαρμογή της με αριθμό 72/29-9-2016 απόφασης Δ.Σ., στην εταιρία λογιστών
«Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων
και της κατάρτισης  απολογισμών.
-  της  με  αρ.  πρωτ.  1109/29-8-2017  παράδοσης  από  την  εταιρία  λογιστών  «Α.  ΙΩΑΝΝΟΥ -
ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων.
-  της  με  αρ.  πρωτ.  Σχ.  Επ.  1032/2018  επιστολής  της  «Α.  ΙΩΑΝΝΟΥ -  ΚΑΤΣΙΝΗΣ  Ο.Ε.  -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»,  υποβολής στοιχείων απολογισμού έτους χρήσης
2014 μετά του συνημμένου υπομνήματος.
- του με αρ. Πρωτ. 70871/1-1-2018  εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου στο
Δήμο Αμαρουσίου, με το οποίο μας ζητείται η υποβολή του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2014
για κατασταλτικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

και αφού θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ., τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους
2014 και τα ενημερώνει ότι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών, από σήμερα 10/12/2018  έως και την
ημέρα  της  συνεδρίασης  14/12/2018   (μετά από  προηγούμενη  τηλεφωνική  επικοινωνία,  τηλ.:
2132139811).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται:
τη θεώρηση των διαχειριστικών βιβλίων χρήσης έτους 2014 με επιφύλαξη, καθότι:

- Η  έκθεση  της  εταιρίας  “DFK  PD  AUDIT  AE  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ” ανέδειξε σημαντικό έλλειμμα ταμείου για τη
χρήση έτους 2014. 
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- Επί του ανωτέρω ελλείμματος, η Σχολική Επιτροπή έχει καταθέσει αγωγή για αποζημίωση
σύμφωνα με τη με αρ. 110/2018 απόφαση του Δ.Σ.

- Εκκρεμεί η απόφαση της Εισαγγελίας Πλ/κών Αθηνών, σε συνέχεια μηνυτήριας αναφοράς
εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής επί διαπιστώσεων προβληματικής διαχείρισης κατά τη
χρήση έτους 2014.  

- Δεν ανευρέθηκε το σύνολο των πρωτότυπων παραστατικών χρήσης έτους 2014.

Συνεπώς κι  εξαιτίας  όλων των ανωτέρω,  το Δ.Σ.  της  Σχολικής Επιτροπής,  καλείται  να
κλείσει τη διαχείριση έτους 2014 με επιφύλαξη και μόνο με βάση τα παραστατικά που
διασώθηκαν του εμπρησμού. 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την  έγκριση με επιφύλαξη του απολογισμού χρήσης έτους
2014 του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Διονύσου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
Η Πρόεδρος, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
- τις παρ. 11 και 12 της Κ.Υ.Α. 64447/91 (ΦΕΚ 136/91/Β΄), όπως ισχύει, «Τρόπος και διαδικασία
πραγματοποιήσεως,  δικαιολογήσεως  και  ελέγχου  των  πάσης  φύσεως  εσόδων  και  εξόδων  των
Σχολικών Επιτροπών».
- της απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου άρθρο 2, Φ.Γ.8/9836/27-5-1992 «Για τον
τύπο των λογαριασμών και των δικαιολογητικών που πρέπει να επισυνάπτονται στον απολογισμό
για έλεγχο» , του άρθρου 5, παρ. 8, Ν. 1894/1990, όπως ισχύει.
- του άρθρου 3, παρ. 12β και παρ. 13, Υ.Α. 8440/2011, όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι:
«Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ» και
τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και
αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση ... Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής
Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

και σε συνέχεια των κατωτέρω:
- της μηνυτήριας αναφοράς με αρ. πρωτ. 433/18-4-2016 που υποβλήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή
στην  Εισαγγελία  Πλ/κών  Αθηνών,  σχετικά  με  διαπιστώσεις  επί  προβληματικής  οικονομικής
διαχείρισης του έτους 2014.
- της καταστροφής αρχειακού υλικού και στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής,  από τον εμπρησμό
στις 11-4-2015, στο γραφείο των σχολικών επιτροπών, που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων
και την καθυστέρηση της υποβολής προς έγκριση του απολογισμού έτους χρήσης 2014.
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- της ανάθεσης, δυνάμει της από 13-10-2015 σύμβασης  όπως αυτή ανανεώθηκε και ισχύει., του
έργου παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, στην εταιρία λογιστών «Α. ΙΩΑΝΝΟΥ -
ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.».
- της ανάθεσης, σε εφαρμογή της με αριθμό 52/7-7-2016 απόφασης Δ.Σ., του έργου ψηφιοποίησης
του διασωθέντος  του εμπρησμού αρχείου  στις  11-4-2015,  στην εταιρία «KONICA MINOLTA
Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς ΑΕ», με την από 13-7-2016 σύμβαση. 
-  της  με  ημερομηνία  28-9-2016  (με  αρ.  πρωτ.  Σχ.  Επ.  842/2016)  επιστολής  της  εταιρίας
«KONICAMINOLTA Επιχειρηματικές  Λύσεις  Ελλάς  ΑΕ»,  οριστικής  παράδοσης  του
ψηφιοποιημένου διασωθέντος αρχείου της Σχολικής Επιτροπής από τη φωτιά στις 11-4-2015.
- της ανάθεσης από το Δήμο Διονύσου του διαχειριστικού ελέγχου των στοιχείων της Σχολικής
Επιτροπής στην εταιρία “DFK PD AUDIT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ -
ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ”, η έκθεση της οποίας έχει τεθεί σε γνώση των μελών του Δ.Σ και
έχει αναδείξει έλλειμμα ταμείου της Σχολικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, και για τη χρήση του
έτους 2014.
- της ανάθεσης σε εφαρμογή της με αριθμό 72/29-9-2016 απόφασης Δ.Σ., στην εταιρία λογιστών
«Α. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων
και της κατάρτισης  απολογισμών,
-  της  με  αρ.  πρωτ.  1109/29-8-2017  παράδοσης  από  την  εταιρία  λογιστών  «Α.  ΙΩΑΝΝΟΥ -
ΚΑΤΣΙΝΗΣ Ο.Ε.» της καταγραφής των ψηφιοποιημένων διασωθέντων αρχείων,   
-  της  με  αρ.  πρωτ.  Σχ.  Επ.  1032/2018  επιστολής  της  «Α.  ΙΩΑΝΝΟΥ -  ΚΑΤΣΙΝΗΣ  Ο.Ε.  -
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»,  υποβολής στοιχείων απολογισμού έτους χρήσης
2014 μετά του συνημμένου υπομνήματος.
- του με αρ. Πρωτ. 70871/1-1-2018 εγγράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσία Επιτρόπου στο
Δήμο Αμαρουσίου, με το οποίο μας ζητείται η υποβολή του εγκεκριμένου απολογισμού έτους 2014
για κατασταλτικό έλεγχο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

και αφού θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ., τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης χρήσης έτους
2014 και τα ενημερώνει ότι μπορούν να λάβουν γνώση αυτών, από σήμερα 10/12/2018  έως και την
ημέρα  της  συνεδρίασης  14/12/2018   (μετά  από  προηγούμενη  τηλεφωνική  επικοινωνία,  τηλ.:
2132139811).

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται:
την έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2014 με επιφύλαξη, καθότι:

- Η  έκθεση  της  εταιρίας  “DFK  PD  AUDIT  AE  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ” ανέδειξε σημαντικό έλλειμμα ταμείου για τη
χρήση έτους 2014. 
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- Επί του ανωτέρω ελλείμματος, η Σχολική Επιτροπή έχει καταθέσει αγωγή για αποζημίωση
σύμφωνα με τη με αρ. 110/2018 απόφαση του Δ.Σ.

- Εκκρεμεί η απόφαση της Εισαγγελίας Πλ/κών Αθηνών, σε συνέχεια μηνυτήριας αναφοράς
εκ μέρους της Σχολικής Επιτροπής επί διαπιστώσεων προβληματικής διαχείρισης κατά τη
χρήση έτους 2014.  

- Δεν ανευρέθηκε το σύνολο των πρωτότυπων παραστατικών χρήσης έτους 2014.

Συνεπώς κι εξαιτίας όλων των ανωτέρω το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής, καλείται να
εγκρίνει με επιφύλαξη τον απολογισμό της χρήσης έτους 2014. 

Σε  περίπτωση  αδυναμίας  συμμετοχής  σας  στην  εν  λόγω  συνεδρίαση,  παρακαλείστε  να
ενημερώσετε  άμεσα  τη  Σχολική  Επιτροπή  (κ.  Καλλιόπη  Σαββοπούλου,  τηλ.:2132139811)
προκειμένου να ενημερωθεί το αναπληρωματικό σας μέλος. 

Η Πρόεδρος  
ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

Ελπίς Καγιαλή  

Εσωτερική Διανομή:
-Αρχείο Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
-Πρακτικογράφο Δ. Διονύσου, κ. Καλλιόπη Σαββοπούλου
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