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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61301, 22413 61339  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Από το πρακτικό της με αριθμό 38
ης

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης 

της 18
ης 

Νοεμβρίου 2022 

Αριθμός Απόφασης 802/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 43
ο
  

Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 2543/11-11-2022 

Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και 

ώρα  13:00 μ.μ., συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με 

την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 002/09-01-2022 (Α.Δ.Α.:ΨΩ3ΕΩ1Ρ-ΩΒ6) «Εκλογή 

μελών Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 74 του 

Ν.3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα Άρθρα, 76 του Ν.4555/2018 και 02 του Ν.4623/2019, τις 

διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 

του Νόμου 4954/2022 και την υπ’ αριθμό 29/10-01-2022 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: ΩΑ0ΖΩ1Ρ-34Ν) 

«Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση 

με αριθμ. πρωτ.: 2/75156/13-11-2022, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, 

παράγραφος 6 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-

2022 και αποφασίζει την έκδοση των κατωτέρω αποφάσεων. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου  ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) μέλη και 

ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01.  Καμπουράκης  Β. Αντώνης   
01. Κιαχαγια-Μαγιόγλου Τσαμπίκα    

(δικαιολογημένη) 

02. Καρίκης Ευστράτιος  02. Παλαιολόγου Μιχαήλ (δικαιολογημένος) 

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος  

04.   Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)  

05.  Φλοσκάκης Νεκτάριος  

06.  Μανέττας Βασίλειος  

07. Σπυρόπουλος Σπυρίδων (ο οποίος αντικατέστησε   

το τακτικό μέλος της πλειοψηφίας, την κ. Κιαχαγια-

Μαγιόγλου Τσαμπίκα) 

 

08.  Γιαννάς Νικόλαος  
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09.  Κορωναίος Ιωάννης  

10.  Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος      

παρόντων επίσης της Γενικής Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακής Νικολαίδου, της Γραμματέας της 

Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπαγεωργίου Μαρίας, της υπαλλήλου της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χαραλάμπους Άννας, καθώς επίσης και του Αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων κ. Δράκου 

Στέφανου. 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης επί συνόλου πενήντα εννέα (59) και δύο (02) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψην των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 2543/11-11-2022 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού, η οποία έχει ως εξής:    

ΘΕΜΑ: Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.  

ΣΧΕΤ:  Πρακτικό Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αριθ. 11/10.11.2022   

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το απόσπασμα πρακτικού 11/10-11-2022 της Έκτακτης  Συνεδρίασης της 10
ης

 

Νοεμβρίου 2022, της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου με θέμα: 

Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου  

και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Της από 10-11-2022 Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  Δήμου Ρόδου 

Αριθ. Πρακτικού: 11/10-11-2022             Αριθ. Εισήγησης : 14/10-11-2022 

Στη Ρόδο σήμερα 10-11-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνήλθαν σε Έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση με τη 

δια περιφοράς διαδικασία τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου ύστερα από την με αρ. 

2/74089/8-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)  

2.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

3.ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

4.ΦΡΑΤΖΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

6.ΑΡΓΥΡΟΥ (ΠΑΓΩΝΑ) ΝΙΤΣΑ  

7.ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ  

8.ΜΑΣΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

  

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1.   

2.  
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Παρούσα στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών ήταν και η αναπληρώτρια γραμματέας της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας κ. Παπαπαντελή Σοφία μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου.  

 Αφού ενημερώθηκαν όλα τα μέλη της Δ.Ε.Π ηλεκτρονικά με e-mail για όλα τα θέματα της έκτακτης δια 

περιφοράς συνεδρίασης ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για έγκριση η μη των τριών θεμάτων της 

πρόσκλησης για την εν προκειμένω συνεδρίαση.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί οκτώ (8) τακτικών μελών της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ρόδου παρίστανται οχτώ (8) άρχισε η Συνεδρίαση της Επιτροπής δια περιφοράς. 

 Ενημέρωση μελών από τον  Πρόεδρο. 

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κ.Α.Π για την κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου.  

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Προσχολικής Αγωγής, Οικολογίας, Ισότητας και Μετανάστευσης του Δήμου Ρόδου, 

και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ευστράτιος Καρίκης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη 

των μελών τα παρακάτω: 

 Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το αριθ. 98951/04.10.2022 έγγραφο του και με τίτλο του θέματος 

«Αναγγελία Πίστωσης» μας γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με την 63358/28.09.2022 (ΑΔΑ:60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ) 

Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και από τον τηρούμενο  λογαριασμό του  με  τίτλο «Συμπληρωματική 

κατανομή ποσού 14.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους 

της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους», έγινε χρηματοδότηση στον Δήμο μας 

ύψους 151.535,00 ευρώ  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη 

δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς μας 

Το εν λόγω ποσόν κατατέθηκε υπέρ του Δήμου Ρόδου, και ειδικότερα στον λογαριασμό Νο 0000000026212526 

που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και από το οποίο παρακρατήθηκε ποσοστό 0,15%, ήτοι 227,30€ από 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως προμήθεια για τη μεταφορά της πίστωσης στον λογαριασμό του 

Δήμου, μέσω του διατραπεζικού συστήματος (ΔΙΑ.Σ.), οπότε το υπολειπόμενο ποσόν προς απόδοση στις 

σχολικές επιτροπές είναι 151.307,70€. 

Επιπροσθέτως θέτω υπόψη σας: α) το υπ΄αριθ. 265 Α/6.10.2022 Γραμμάτιο Είσπραξης  του Δήμου Ρόδου, 

ποσού 151.535,00 ευρώ που προέρχεται από το  Υπουργείο  Εσωτερικών (βάσει της υπ΄αριθ. 63491/2022 

χρηματικής εντολής του) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη 

δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου μας, ως Συμπληρωματική κατανομή έτους 2022 και β) τον 

προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2022, όπου στον Κ.Α. 4311 του σκέλους των εσόδων, με τίτλο «ΚΑΠ για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης» και στον Κ.Α. 00-

6711.0001 του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές Επιτροπές» θα εγγραφούν 

οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών.    

Ολόκληρο το ποσόν της επιχορήγησης κατανέμεται στα δύο (2) ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ αντίστοιχα, 

Νομικά Πρόσωπα τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας έχουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης των 

πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των  βασικών λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. 

Έχοντας βασικό στόχο μας την ίση μεταχείριση των δικαιούχων, και συνεκτιμώντας ορισμένα αριθμητικά 

δεδομένα, όπως ο διαφορετικός αριθμός των σχολικών μονάδων  μεταξύ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ο 

αριθμός  των μαθητών, ο αριθμός των αιθουσών, η συστέγαση περισσοτέρων σχολείων, τα ολοήμερα τμήματα 

σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης κ.λ.π, υιοθετήσαμε τον παρακάτω τρόπο υπολογισμού, για την δίκαιη 

κατανομή  των χρημάτων ανά Σχολική Επιτροπή: 

    α) Το συνολικό ποσόν της επιχορήγησης  να διατεθεί με την αναλογία 60% για την  Σχολική Επιτροπή 

Α/θμιας εκπαίδευσης – ποσόν 90.784,62 ευρώ και 40% για την  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης - 

ποσόν  60.523,08  ευρώ.  

    β) Μετά τον διαχωρισμό του ποσού μεταξύ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, οι διατιθέμενες πιστώσεις θα 

κατανεμηθούν ανά σχολική μονάδα Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, ύστερα από την λήψη σχετικών 

αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων  των ΝΠΔΔ (Σχολικές Επιτροπές) του Δήμου Ρόδου σύμφωνα και με 

τα προβλεπόμενα στην με αριθμό 8440/24.2.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 318/τ.β/25.2.2011). 

Ύστερα από τα παραπάνω -και με δεδομένο το επείγον του θέματος- προτείνω προς τα μέλη της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου τα εξής:  
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    1) Τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2022 ποσού 151.307,70 ευρώ (Κ.Α. 00-6711.0001), σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 και Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο με αριθμ. 30 (Α.Π. 19664/20.04.2011), του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του Υπουργείου Οικονομικών και  

    2) Tην έγκριση της κατανομής  ανά Σχολική Επιτροπή όπως αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω, συνολικού  

ποσού 151.307,70 ευρώ (Αρχικό ποσό 151.535,00  ΕΥΡΩ – Προμήθεια Τ.Π.Δ. 227,30= 151.307,70 ευρώ), σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001  του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές 

Επιτροπές» του προϋπολογισμού του Δήμου, χρήσης 2022 για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. 

    Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δύο (2) αντίστοιχων Σχολικών  Επιτροπών του 

Δήμου Ρόδου. 

   Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ρόδου έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    1) Τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2022 ποσού 151.307,70 ευρώ (Κ.Α. 00-6711.0001), σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 και Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο με αριθμ. 30 (Α.Π. 19664/20.04.2011), του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του Υπουργείου Οικονομικών και  

 

    2) Tην έγκριση της κατανομής  ανά Σχολική Επιτροπή όπως αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω, συνολικού  

ποσού 151.307,70 ευρώ (Αρχικό ποσό 151.535,00  ΕΥΡΩ – Προμήθεια Τ.Π.Δ. 227,30= 151.307,70 ευρώ), σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001  του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές 

Επιτροπές» του προϋπολογισμού του Δήμου, χρήσης 2022 για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. 

    Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δύο (2) αντίστοιχων Σχολικών  Επιτροπών του 

Δήμου Ρόδου. 

 

Η Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 2543/11-11-2022 Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 

 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις 

διατάξεις του άρθρου 78 του Νόμου 4954/2022.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

     1) Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2022 ποσού 151.307,70 ευρώ (Κ.Α. 00-6711.0001), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 και Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο με αριθμ. 30 (Α.Π. 

19664/20.04.2011), του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του Υπουργείου Οικονομικών και  

    2) Εγκρίνει την κατανομή ανά Σχολική Επιτροπή όπως αναλυτικά αναγράφεται παραπάνω, συνολικού  

ποσού 151.307,70 ευρώ (Αρχικό ποσό 151.535,00  ΕΥΡΩ – Προμήθεια Τ.Π.Δ. 227,30= 151.307,70 ευρώ), σε 

βάρος του Κ.Α. 00-6711.0001  του σκέλους των εξόδων, με τίτλο «Απόδοση επιχορηγήσεων σε Σχολικές 

Επιτροπές» του προϋπολογισμού του Δήμου, χρήσης 2022 για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. 

Το συνολικό ποσόν της επιχορήγησης  να διατεθεί με την αναλογία 60% για την  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας 

εκπαίδευσης – ποσόν 90.784,62 ευρώ και 40% για την  Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης - ποσόν  

60.523,08  ευρώ.  

    Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δύο (2) αντίστοιχων Σχολικών  Επιτροπών του 

Δήμου Ρόδου. 

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 802/2022  
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   ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρίκης Ευστράτιος 

Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης) 

Φλοσκάκης Νεκτάριος     

Μανέττας Βασίλειος                                                                        

Σπυρόπουλος Σπυρίδων 

Γιαννάς Νικόλαος 

Κορωναίος Ιωάννης 

Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    

 

 

 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 
Παπαγεωργίου Μαρία 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

Αντώνης Β.  Καμπουράκης 

Δήμαρχος Ρόδου 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Τηλέμαχος Καμπούρης 
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