ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 206/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός ∆εκεµβρίου, του έτους 2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 (ΦΕΚ 5509/τ.Β΄/15-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 24357/24-12-20 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Ζαβιτσάνος Πέτρος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
(ο οποίος δεν συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη,
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
7
8
Αργυρός Νικόλαος
8
9
Σολδάτος Θεόδωρος
9
10
Γληγόρης Παναγιώτης
10
11
Μαργέλη Μαρία
11
12
Σαρανταένας Ιωάννης
12
13
Ζουριδάκης Ευτύχιος
13
14
Γαζής Αναστάσιος
14
15
Σκληρός Φίλιππος
15
16
Σολδάτος Γεώργιος
16
17
Βλάχου Ειρήνη
17
18
Γιαννιώτης Παναγιώτης
18
19
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
19
20
Σέρβος Κωνσταντίνος
20
21
Περδικάρης Αθανάσιος
21
22
Χαλικιάς Ευάγγελος
22
23
Γληγόρης Χρήστος
23
24
Γληγόρης Κωνσταντίνος
24
25
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
25
26
Μελάς Γεράσιµος
26
27
Γαζής Νικόλαος
27
28
Λάζαρης Απόστολος
28
29
Βερροιώτης Ευάγγελος
29
30
Βεροιώτης Αλέξανδρος
30
31
Τσιρογιάννης Γεώργιος
31
32
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ου

Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος, δεν συµµετέχει στην ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος, δεν συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη από την ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά.
ου
Οι ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, Τυπάλδος Νικόλαος, Γληγόρης Παναγιώτης, Σαρανταένας Ιωάννης, Σκληρός Φίλιππος, Βλάχου
Ειρήνη, Γιαννιώτης Παναγιώτης, Περδικάρης Αθανάσιος, Χαλικιάς Ευάγγελος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν
ου
συµµετείχαν στην ψηφοφορία του 14 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 : Απόφαση ∆.Σ. για ∆' κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2020.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ∆ΕΠ
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O Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της ∆.Ε.Π. εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆.Σ.
για την αρ. 18/2020 απόφαση της ∆.Ε.Π. που αφορά στην ∆' Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020, η οποία έχει ως εξής και
ζήτησε την έγκρισή της:
Απόσπασµα
από το πρακτικό της µε αριθµ.: 7/2020
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αριθ. απόφασης: 18/2020
Στη Λευκάδα και µέσω δια περιφοράς Συνεδρίαση (µέσω τηλεφώνου) σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π. οικ:
78363/5-12-20 (ΦΕΚ 5350/5-12-20 τεύχος Β) σήµερα την 15 ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30, ήλθε σε
συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας µετά την αριθ. πρωτ. 41/10-12-2020 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 οκτώ (8)
µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ρόκκος Στέλιος
2) Κατωπόδη Βασιλική
3) Χόρτης Σωτήριος
4) Καραβασίλη Ευτυχία
5) Θειακός Μίλτος
6) ∆ελαπόρτας Σταύρος
7) Καρβελάς Αθανάσιος
8 )Φλώρου Αικατερίνη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κοντοπύργια Γεωργία, υπάλληλο του ∆ήµου

ΘΕΜΑ 1ο ∆' Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για
λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στέλιος Ρόκκος, Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της ∆ΕΠ , λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 1566/30-09-1985 (ΦΕΚ 167 τεύχος Α΄) «∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθµ. ∆4/86 (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.:83378/01-12-2020 Α∆Α: Ψ25Ξ46ΜΤΛ6-2ΩΒ 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 28.000.000,00 € 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 74.480,00 ευρώ.
Με το µε αριθµ.98875/03-12-2020 έγγραφο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων αναγγέλλεται η πίστωση του ποσού
των 74.368,28 ευρώ στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων σύµφωνα µε την
∆’ 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: ∆ΕΗ, 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 (ΚΕ∆ΚΕ).
12. Τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών µονάδων την τρέχουσα περίοδο.
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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 ∆ΕΠ,
Οµόφωνα αποδέχεται την εισήγηση ως άνωθεν
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 18/2020.»

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την αρ. 18/2020 απόφαση της ∆.Ε.Π. που αφορά στην ∆' Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές
Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 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. 206/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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