ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 353
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ.
Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 27511/18-12-2015 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).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Παπαδόπουλος Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα δέκα οκτώ (18) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµ. Συµβουλίου, κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να εγκρίνουν
το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης των θεµάτων που
αναγράφονται στην αρ. 27511/18-12-2015 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
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Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:
Για το 1ο και 3ο θέµα: λόγω λήξης του οικονοµικού έτους 2015 θα πρέπει να γίνει αναµόρφωση του
προϋπολογισµού & διάθεση πιστώσεων προκειµένου να πληρωθούν δαπάνες και υποχρεώσεις του
∆ήµου οι οποίες δηµιουργήθηκαν µετά την 14η ∆εκεµβρίου 2015 (ηµεροµηνία τελευταίας τακτικής
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) και δεν επιδέχονται καθυστέρησης επειδή πρέπει να
πληρωθούν εντός του ∆εκεµβρίου.
Για το 2ο θέµα: το κατεπείγον προκύπτει από την έκτακτη συνεδρίαση της ∆ΕΠ στις 18/12/2015
για την κατεπείγουσα ∆΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης για την άµεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων του
∆ήµου µας.
Για το 4ο θέµα: λόγω καθυστέρησης της συνεδρίασης του Τεχνικού Συµβουλίου Νοµού Λευκάδας
η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/15 εκκρεµούν πληρωµές απαραίτητες για τον δείκτη
απορρόφησης του έργου που πρέπει να γίνουν εντός του ∆εκεµβρίου.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δέκα
οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει για το κατεπείγον της Συνεδρίασης για τους λόγους που
περιγράφονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 2ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 29ης/15 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για ∆΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ∆.Ε.Π.

Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την αρ. 17/2015
απόφαση της ∆.Ε.Π. µε την οποία αποφασίστηκε η ∆΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές
Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2015
και έχει ως κατωτέρω:
«Σύµφωνα µε τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 υπ'αριθ. απόφαση
Υπ.Ε.Π.Θ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β') η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας,
εισηγείται στο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα
σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των
σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των
σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
Με τη µε αριθµ.41080/23-11-2015(Α∆Α:ΩΟΠΗ465ΦΘΕ-6ΗΘ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών
κατανέµεται από τον λογαριασµό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών
δαπανών», ποσό 25.000.000,00 σε όλους του ∆ήµους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών
αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητάς
τους.
Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή στον ∆ήµο Λευκάδας κατανέµεται το ποσό των 65.240,00 €
Ο πρόεδρος της ∆ΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη:
1.Τον αριθµό µαθητών ανά σχολείο,
2.Τις ιδιαιτερότητες των επιµέρους σχολικών µονάδων (Νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία, Μουσικό
Σχολείο, ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ καθώς και το ∆ηµοτικό Σχολείο Καλάµου),
3.Τις ελάχιστες ανελαστικές δαπάνες (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Είδη καθαριότητας, γραφική ύλη και ειδικά
αναλώσιµα υλικά) που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των σχολείων,
4.Την κατανοµή ίσων ποσών ανά µαθητή ανά κατηγορία σχολείων όπως προκύπτει από τις σχετικές
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας,
5.Το συνολικό πιστούµενο ποσό που θα κατανεµηθεί είναι 62.428,30€.
Το υπόλοιπο ποσό των 2.713,84 € κατόπιν πρότασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας θα κατανεµηθεί
το έτος 2016.
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Εισηγείται την παρακάτω κατανοµή πιστώσεων
Α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης : 34.602,48€
Β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης : 27.825,82€
Μετά τα ανωτέρω και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η ∆ΕΠ
Οµόφωνα αποφασίζει την παρακάτω κατανοµή πιστώσεων

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
34.602,48

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
27.825,82

ΣΥΝΟΛΟ
62.428,30€

-Υπέρ
της
κατανοµής
της πίστωσης συνολικού ποσού 62.428,30 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες τις Σχολικές Επιτροπές
ως εξής:
Πίστωση ποσού τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια δύο ευρώ και σαράντα οκτώ εκατοστά
του ευρώ (34.602,48) στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας.
• Πίστωση ποσού είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα δύο εκατοστά
του ευρώ (27.825,82) στη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Λευκάδας.»
Προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω κατανοµής.
•

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δέκα
οκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
Την ∆΄ κατανοµή ποσού των 62.428,30 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έτους 2015, ως εξής:
Α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθµιας Εκπαίδευσης: 34.602,48 €
Β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθµιας Εκπαίδευσης: 27.825,82 €
Το υπόλοιπο ποσό των 2.713,84 € κατόπιν πρότασης της Οικονοµικής Υπηρεσίας θα κατανεµηθεί
το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.353/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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