ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 449/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 22153/1-11-2018 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
Πολίτης Σπυρίδων
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κακλαµάνη Αναστασία
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κατωπόδη Ευανθία
5
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5
Σκληρός Παναγιώτης
6
Κούρτης Φίλιππος
6
Μήτσουρας Πέτρος
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
15
Τριλίβας Χρήστος
15
16
Καρφάκη Μαριάννα
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Γρηγόρη Ασπασία
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Βικέντιος Νικόλαος
18
19
Αραβανής Βασίλειος
19
20
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
20
21
Ζουριδάκης Ευτύχιος
21
22
Σκληρός Φίλιππος
22
23
Καββαδάς Θωµάς
23
24
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
24
25
Γληγόρης Κων/νος
25
26
Κοντοµίχης Ευάγγελος
26
27
Βλάχος Κων/νος
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι
επτά (27) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Το θέµα 11 προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Αραβανής Βασίλειος, Γρηγόρη Ασπασία και Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησαν πριν την
ολοκλήρωση της συζήτησης του 1ου θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος, Ζουριδάκης Ευτύχιος και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος, Κοντοµίχης Ευάγγελος και Αρβανίτης Σπυρίδων αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
ο
της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆.
ο
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν την λήψη απόφασης στο 11 θέµα της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆..
ο

ΘΕΜΑ 17 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 32ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 80/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί
τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 15342/44/27-5-2011 (ΦΕΚ1323/Β/16-6-2011)
συστατικής πράξης της Σχολικής
Επιτροπής Α/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Φίλιππος Κούρτης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Με την υπ΄ αριθµ. 80/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας τροποποιήθηκε η συστατική
πράξη της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Λευκάδας .
Η συστατική πράξη δηµοσιεύτηκε µε την αριθ. 15342/44/27-5-2011 απόφαση στο ΦΕΚ1323/Β/16-6-2011.
Μ ε τις διατάξεις του άρθρου 1 της Υ.Α. 1940/19-02-2018 (ΦΕΚ310/Β/02-02-2018), τροποποιείται η Υ.Α.8440/24-22011(ΦΕΚ Β 318/25-2-2011), «Καθορισµός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων
αυτών» και το άρθρο 1, που αφορά στη 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 ένας διευθυντής/προϊστάµενος των νηπιαγωγείων
- Τουλάχιστον πέντε διευθυντές των σχολικών µονάδων, εκ των αρχαιοτέρων, για τις σχολικές µονάδες
πρωτοβάθµιας 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.
- 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 ( Κ∆Κ)
3. το άρθρο 103 του ν.3852/2010
4. το µε αριθµ. πρωτ. 72314/29-5-2018 έγγραφο του Τµήµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νοµικών Προσώπων
Κέρκυρας και τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρ. 240 του Ν. 3463/06, σύµφωνα µε τα οποία, εάν τα µέλη του ∆.Σ.
είναι περισσότερα από πέντε, δύο τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
Εισηγούµαι:
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 80/2018 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής:
Α. Ως προς τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής (παρ.3)
Προστίθενται τα έσοδα από τη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
Β. Ως προς τη διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής (παρ. 5)
Η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης διοικείται από διοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από δεκατρία (13)
µέλη:
1. Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας .
2. ∆ύο δηµοτικούς συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την πλειοψηφία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. ∆ύο δηµοτικούς συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τη µειοψηφία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Ένα διευθυντή/προϊστάµενο των νηπιαγωγείων µε τον αναπληρωτή του.
5. Πέντε διευθυντές σχολικών µονάδων, εκ των αρχαιοτέρων, µε τους αναπληρωτές τους.
6. ∆ύο εκπρόσωπους της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στη περίπτωση που
δεν υπάρχει ένωση γονέων,
ένα εκπρόσωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέµατα τα
οποία
αφορούν
συγκεκριµένη σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος ∆ιευθυντής
της σχολικής µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε
δικαίωµα ψήφου.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκατέσσερις (14) ψήφους αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 80/2018 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής:
Α. Ως προς τους πόρους της Σχολικής Επιτροπής (παρ.3)
Προστίθενται τα έσοδα από τη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων.
Β. Ως προς τη διοίκηση της Σχολικής Επιτροπής (παρ. 5)
Η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης διοικείται από διοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από δεκατρία (13)
µέλη:
1. Τον εκάστοτε ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο ή ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας .
2. ∆ύο δηµοτικούς συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την πλειοψηφία του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
3. ∆ύο δηµοτικούς συµβούλους µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
4. Ένα διευθυντή/προϊστάµενο των νηπιαγωγείων µε τον αναπληρωτή του.
5. Πέντε διευθυντές σχολικών µονάδων, εκ των αρχαιοτέρων, µε τους αναπληρωτές τους.
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6. ∆ύο εκπρόσωπους της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στη περίπτωση που
δεν υπάρχει ένωση γονέων,
ένα εκπρόσωπο των υφιστάµενων συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα µεγέθους σχολικής µονάδας.
Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής όταν συζητούνται θέµατα τα
οποία
αφορούν
συγκεκριµένη σχολική µονάδα, καλείται ο οικείος ∆ιευθυντής
της σχολικής µονάδας, ο οποίος συµµετέχει µε
δικαίωµα ψήφου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 449/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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