ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 81/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 5 του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
3828/1-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Κακλαμάνη Αναστασία
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Σκληρός Παναγιώτης
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6
Κούρτης Φίλιππος
6
7
Σέρβος Κων/νος
7
Συζητήθηκαν έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
διάταξης.
ο
Το 10 θέμα προτάχθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε
9
Κοντομίχης Ευάγγελος
9
ο
ο
μετά το 6 και πριν το 7 .
10
Αρβανίτης Σπυρίδων
10
Ο Δ.Σ. Σέρβος Κων/νος ήταν εκτός ψηφοφορίας
11
Κατηφόρης Χρήστος
11
ο
στο 2 θέμα Ε.Η.Δ.
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκιαδά-Πετούση
13
Θερμός Ευάγγελος
13
ο
Ζωϊτσα, αποχώρησαν πριν το 4 θέμα Ε.Η.Δ.
14
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14
ο
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος επέστρεψε πριν το 1
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
ο
θέμα της Η.Δ. αποχώρησε πριν το 8 θέμα,
16
Παπαδόπουλος Ανδρέας
16
ο
επέστρεψε πριν το 12 και αποχώρησε πριν το
17
Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
ο
17 θέμα της Η.Δ.
18
Τριλίβας Χρήστος
18
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος και Αραβανής Βασ.
19
Καρφάκη Μαριάννα
19
ο
αποχώρησαν πριν το 2 θέμα της Η.Δ.
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
Η Δ.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα επέστρεψε
21
Γρηγόρη Ασπασία
21
ο
το 2 θέμα της Η.Δ. και αποχώρησε πριν το
22
Βικέντιος Νικόλαος
22
ο
7 θέμα της Η.Δ. Ο Δ.Σ. Φίλιππας Γεώργιος
23
Μήτσουρας Πέτρος
23
ου
ήταν εκτός ψηφοφορίας στο 2 θέμα της Η.Δ.
24
Αραβανής Βασίλειος
24
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
25
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
ο
πριν το 3 θέμα της Η.Δ.
26
Ζουριδάκης Ευτύχιος
26
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν
27
Σκληρός Φίλιππος
27
ο
το 4 θέμα της Η.Δ. Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία
28
Καββαδάς Θωμάς
28
Βικέντιος Νικόλαος και Ζουριδάκης
29
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
29
ο
Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν το 7 θέμα της
30
Γληγόρης Κων/νος
30
Η.Δ. Ο Δ.Σ. Σκληρός Φίλιππος αποχώρησε
31
Βλάχος Κων/νος
31
ο
πριν το 8 θέμα της Η.Δ.
32
32
Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν
33
33
ο

το 13 θέμα της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 19ο της Η.Δ. της αρ. 6ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση της 15343/45/27-5-2011 (ΦΕΚ1324/Β/16-6-2011) συστατικής πράξης
της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας» .
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Κούρτης, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
«Με την αριθμ. 45/2011 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου συγχωνεύτηκαν εννέα
Σχολικές Επιτροπές Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας και συστάθηκε ένα ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».
Η συστατική πράξη δημοσιεύτηκε με την αριθ. 15343/45/27-5-2011 απόφαση στο ΦΕΚ1323/Β/16-62011.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Υ.Α. 1940/19-02-2018 (ΦΕΚ310/Β/02-02-2018), τροποποιείται η
Υ.Α.8440/24-2-2011(ΦΕΚ Β 318/25-2-2011), «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και
ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» και το άρθρο 1, που αφορά την διοίκηση, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σχολικές επιτροπές που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις των διατάξεων του άρθρου 103 του
ν.3852/2010, όπως ισχύει, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε έως δεκαπέντε
μέλη, οριζόμενο με τους αναπληρωτές του κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.
3463/2006, όπως ισχύει. Μεταξύ των μελών αυτών ορίζονται υποχρεωτικά:
- Τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιοτέρων, για τις σχολικές μονάδες
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , που περιλαμβάνουν περισσότερες των πέντε σχολικές μονάδες,
μεριμνώντας για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπησή τους στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι και τη
συμπλήρωση των δεκαπέντε μελών.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στη περίπτωση που δεν υπάρχει
ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.
- Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας.
- Κατά τις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο διευθυντής της οικείας σχολικής μονάδας ο οποίος συμμετέχει
με δικαίωμα ψήφου.
Έχοντας υπόψη :
1. Τα παραπάνω οριζόμενα στο άρθρο 1 της Υ.Α. 1940/19-02-2018 (ΦΕΚ310/Β/02-02-2018)
2. το άρθρο 240 και 243 του ν.3463/2006 ( ΚΔΚ)
3. το άρθρο 103 του ν.3852/2010
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:
Την τροποποίηση της 15343/45/27-5-2011 (ΦΕΚ1324/Β/16-6-2011)
Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης ως εξής:

συστατικής πράξης της Σχολική

A. Ως προς τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής (παρ.3)
Προστίθενται τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
B. Ως προς τη διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής (παρ. 5)
Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο
αποτελούμενο από:
1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας .
2. Δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Έξι διευθυντές σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιοτέρων, με τους αναπληρωτές τους.
4. Ένα εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στη περίπτωση που
δεν
υπάρχει
ένωση γονέων, ένα εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.
5. Ένα εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέματα τα
οποία
αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής
της σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωμάς.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, αποφασίζει:
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Την τροποποίηση της 15343/45/27-5-2011 (ΦΕΚ1324/Β/16-6-2011)
Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης ως εξής:

συστατικής πράξης της Σχολική

A. Ως προς τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής (παρ.3)
Προστίθενται τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
B. Ως προς τη διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής (παρ. 5)
Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο
αποτελούμενο από:
4. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας .
5. Δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται από τη
μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Έξι διευθυντές σχολικών μονάδων, εκ των αρχαιοτέρων, με τους αναπληρωτές τους.
4. Ένα εκπρόσωπο της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στη περίπτωση που
δεν
υπάρχει
ένωση γονέων, ένα εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.
5. Ένα εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων, κατά προτεραιότητα μεγέθους
σχολικής μονάδας.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέματα τα
οποία
αφορούν
συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος Διευθυντής
της σχολικής μονάδας, ο οποίος
συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων και εν συνεχεία προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 81/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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