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                ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
  

 
ΘΕΜΑ: «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση των 

σχολικών κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 (αριθµ. 
χρηµατικής εντολής 25334/14) καθαρού ποσού 62.805,65€ .» 

 Σχετ:  (α)Το άρθρο 50 παρ.3 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30-9-1985 τεύχος Α')  

    (β) Το άρθρο 2 της ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 Τεύχος Β' ) απόφασης του Υπ.Ε.Π.Θ. 

 (γ)Το υπ. αριθ. 23469/14-7-14 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆. ∆ιονύσου 

 (δ) Το υπ. αριθ.95373/2-7-14 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  

 (ε) Την 24/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας 

 

 

 Με το (γ) σχετικό έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, διαβιβάστηκε το 
(δ) σχετικό έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, αναγγελίας πίστωσης ποσού  
62.805,65€  σε εκτέλεση της µε αρ. 25334/14 χρηµατικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο 
∆ήµος επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 62.805,65€ για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών 
κτιρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014.  Στο προαναφερόµενο ποσό 
γίνεται παρακράτηση για Τ.Π.∆. 94,35€. Το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 62.805,65€.  
 

 Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας (∆.Ε.Π.), κατά τη συνεδρίασή της, στις 18/7/2014, µε την  
24/2014 απόφασή της, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
α.  Να αποδεχθεί την επιχορήγηση αυτή. 
β. Να εγκρίνει πίστωση καθαρού ποσού 62.805,65€ και την κατανοµή του κατά τη συνοδευτική 

ανάλυση, αναλογικά, µε βάση τον αριθµό των µαθητών, της κάθε σχολικής Επιτροπής. 
γ.  Να αποφασίσει ότι τα χρηµατικά εντάλµατα θα αποδοθούν αντίστοιχα στη «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  ∆ήµου ∆ιονύσου» καθώς και στη «ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 

  



ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ       

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

1 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχολικών 
µονάδων Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης  ∆ήµου ∆ιονύσου                           

 
2813 

 
12,88056 

 
36.233,06 € 

2 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχολικών 
µονάδων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου                

 
2063 

 
12,88056 

 
26.572,59 € 

        

 
ΣΥΝΟΛΟ: 

      62.805,65€  

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ιονύσου να προχωρήσει στη λήψη 
απόφασης για : 

Την αποδοχή επιχορήγησης, έγκριση πίστωσης καθαρού ποσού  62.805,65€ και απόδοσής του 
στις Σχολικές Επιτροπές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου σύµφωνα µε την παραπάνω κατανοµή του πίνακα της παρούσας εισήγησης. 

 

 

     

 

 

        
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

         

 

    

 

            ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                  

                                        
 
 
                                     
 Συντάκτης Η Προϊσταµένη  Ο ∆ήµαρχος 

 

Ονοµ/µο Ιωσηφίδου Σοφία Μπακαφούκα 
Ανδριανή - Μιράντα 

Καλαφατέλης Ιωάννης 

Υπογραφή    

 


