
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αγ. Στέφανος   21/3/2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:13318    

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Δ/νση Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Τμ. Υποστ. Πολ. Οργάνων 

 

Λ. Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 

Πληρ.: Σερασκέρης Εμμ. 

Τηλ. 2132030629 

Προς: Την Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

 
 

Θέμα: «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών 
Μονάδων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου για το οικον. έτος 
2011». 
 
 
Σχετ.: 

 Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 
τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ 

 Η υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της 
ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

 Η υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 

 Οι σχετικές διατάξεις του Ν.2539/97 για την υποβολή των απολογισμών 
των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων 

 Ο πίνακας του απολογισμού μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά 

 Η υπ’ αριθ. 40/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής 
Επιτροπής για την έγκριση του απολογισμού της ο.ε. 2011 

 
 
Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος 
Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής 
υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διοικητικό συμβούλιο 
αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ», καθώς και συνοπτικό ετήσιο 
πίνακα απολογισμού προηγουμένου οικονομικού έτους, μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 
 
Στην παρ.13 της ίδιας απόφασης 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 οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση 
του οικείου δημοτικού συμβουλίου.» 
 
Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης 
της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζονται τα εξής:  
«Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται 
υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 
2. Όλα τα κατά νόμον δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, 
πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής .... κ.λπ.) 
3. Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που 
γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη 
διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά δαπανών.  
4. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος 
αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής.  
5. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που 
υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 
31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.  
6. Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της 
διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου οικον. έτους. 
7. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί 
εγκρίσεως του απολογισμού. 
8. Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής 
Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.» 
 
Με την υπ’ αριθ. 19499/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 
διευκρινίζεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ υπάγονται 
στις ρυθμίσεις του Ν. 2539/97 για την υποβολή των απολογισμών των ΟΤΑ 
και των Νομικών τους Προσώπων. 
 
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’ βάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου υπέβαλλε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Σχολικής Επιτροπής συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού, τον οποίο 
έλεγξε το Διοικητικό Συμβούλιο και ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 40/2019  
απόφασή του η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 399/15-3-2019 
έγγραφό της( αρ. πρωτ. εισερ. 13008/20-3-19). 
 
 
Με βάση τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά : 



 
1.  Την έγκριση του Απολογισμού του έτους 2011, όπως εμφανίζεται 
συνημμένα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που 

ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) 

απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του 

άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.  

   
 
 
 
 

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  
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