ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 18ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 158/2020
Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
ήρθε σε τακτική Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (μέσω
εφαρμογής Webex), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την με αρ. πρωτ.
16378/21-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Αργυρός Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Βλάχου Ειρήνη
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
Μελάς Γεράσιμος
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
8
Σολδάτος Θεόδωρος
8
αν και κλήθηκαν νόμιμα)
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Σαρανταένας Ιωάννης
10
11
Ζουριδάκης Ευτύχιος
11
12
Γαζής Αναστάσιος
12
13
Σολδάτος Γεώργιος
13
14
Γιαννιώτης Παναγιώτης
14
15
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Λάζαρης Απόστολος
22
23
Βερροιώτης Ευάγγελος
23
24
Βεροιώτης Αλέξανδρος
24
25
Ζαβιτσάνος Πέτρος
25
26
Γληγόρης Παναγιώτης
26
27
Σέρβος Κωνσταντίνος
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στην συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, συμμετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.
Οι Δ.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, Σολδάτος Θεόδωρος, Ζουριδάκης Ευτύχιος, και Βεροιώτης Αλέξανδρος, δεν συμμετείχαν στην
ο
συνεδρίαση από το 3 θέμα Ε.Η.Δ. μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
ου
ου
ου
Ο Δ.Σ. Κονιδάρης Κων/νος δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέματος Ε.Η.Δ. και του 1 και 2 θέματος της Η.Δ.
ου
ο
Ο Δ.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία του 3 θέματος Ε.Η.Δ. Επέστρεψε στο 1 θέμα της Η.Δ. και
ο
αποχώρησε εκ νέου στο 3 θέμα της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης και Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 18 Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 16/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. που αφορά στην Γ' Κατανομή πιστώσεων στις
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., ο Πρόεδρος
πρότεινε στο Σώμα, τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.7
του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 και από τις δ/ξεις του
άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 στο οποίο ορίζονται τα εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του
προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία
των πραγματικά παρόντων μελών του, κατά την ψηφοφορία, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Στη συνέχεια είπε: «Το ανωτέρω θέμα θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα και αφορά στην έγκριση της αρ. 16/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. που αφορά στην Γ' Κατανομή
πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες
έτους 2020.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

την εισήγηση του προέδρου

την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18
και από τις δ/ξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019

το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά έγκριση της αρ. 16/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. που αφορά στην Γ'
Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές
δαπάνες έτους 2020.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. εισηγούμενος το θέμα,
ενημέρωσε το Δ.Σ. για την αρ. 16/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. που αφορά στην Γ' Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020, η οποία έχει ως
εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
«Απόσπασμα
από το πρακτικό της με αριθμ.: 5/2020
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αριθ. απόφασης: 16 /2020
Στη Λευκάδα και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σήμερα την 23 Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά την αριθ. πρωτ. 34/21-09-2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (08) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7)
μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ρόκκος Στέλιος
1)Φλώρου Αικατερίνη
2) Κατωπόδη Βασιλική
3) Χόρτης Σωτήριος
4) Καραβασίλη Ευτυχία
5) Θειακός Μίλτος
6) Δελαπόρτας Σταύρος
7) Καρβελάς Αθανάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κοντοπύργια Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των αναγκών που πρόεκυψαν μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που
προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας "ΙΑΝΟΣ" στις σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα στην περιοχή της Νοτίου Λευκάδας και
συγκεκριμένα στην Δ.Ε. Απολλωνίων όπου και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πρέπει να γίνει άμεσα
η Γ’ κατανομή των πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 1ο Γ' Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στέλιος Ρόκκος, Πρόεδρος
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Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ , λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 1566/30-09-1985 (ΦΕΚ 167 τεύχος Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81 τεύχος Β΄/13-02-86) υπουργική απόφαση «Τρόπος λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών
επιτροπών παιδείας».
3. Την υπ΄ αριθμ. 8440/25-02-2011 (ΦΕΚ 318 τεύχος Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών
επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
4. Την υπ΄ αριθμ. 1940/02-02-02-2018 (ΦΕΚ 310 τεύχος Β΄) υπουργική απόφαση: Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
5. Την υπ΄ αριθμ. 5293/08-03-2018 (ΦΕΚ 816 τεύχος Β΄) υπουργική απόφαση: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.
1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργικής απόφασης ”Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»“.
6. Την υπ΄ αριθμ. 63967/20-09-2019 (ΦΕΚ 3537 τεύχος Β΄) υπουργική απόφαση: Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
7. Το συνολικό πιστούμενο ποσό των 74.480,00.
8. Τη με αριθμ.:485999/30-07-2020 ΑΔΑ: 604Ρ46ΜΤΛ6-ΔΑΓ απόφαση του Υπ. Εσωτερικών κατανέμεται από τον λογαριασμό
του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών», ποσό 28.000.000,00 € σε όλους του Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή στον Δήμο Λευκάδας κατανέμεται το ποσό των 74.480,00 ευρώ.
Με το με αριθμ.62015/03-08-2020 έγγραφο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αναγγέλλεται η πίστωση του ποσού
των 74.368,28 ευρώ στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων σύμφωνα με την
Γ’ κατανομή έτους 2020.
9. Τον αριθμό μαθητών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και σχολείο, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη
λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, τα
οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1940/02-02-02-2018 (ΦΕΚ 310 τεύχος Β΄) υπουργική
απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων (υψόμετρο, μικρό μαθητικό δυναμικό, τις ελάχιστες ανελαστικές δαπάνες
όπως: ΔΕΗ, ΟΤΕ, είδη καθαριότητας, γραφική ύλη και ειδικά αναλώσιμα υλικά) που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των
σχολείων).
11. Το σύστημα κατανομής επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών και επισκευών - συντηρήσεων των
σχολείων από την τοπική αυτοδιοίκηση (ΚΕΔΚΕ).
12. Τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων την τρέχουσα περίοδο.
Εισηγείται την παρακάτω κατανομή πιστώσεων
Α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης : 38.176,01 €
Β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης : 36.192,27 €
ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η ΔΕΠ,
Ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση ως άνωθεν
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 16/2020.»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την αρ. 16/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. που αφορά στην Γ' Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020, ως εξής:
Α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης : 38.176,01 €
Β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης : 36.192,27 €
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 158/20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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