ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 7ης/20 Συνεδρίασης (δια περιφοράς)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53/2020
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 16:00 έως
20:00 ήρθε σε Συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, με την διαδικασία της δια περιφοράς, μετά την
ης
ματαίωση της 5 «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας
και σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν
με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς
και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 4599/19-32020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Σαρανταένας Ιωάννης
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Γληγόρης Χρήστος
3
Κατωπόδη Νίκη
3
Γληγόρης Κωνσταντίνος
4
Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5
Τυπάλδος Νικόλαος
5
Μελάς Γεράσιμος
6
Λύγδας Σπυρίδων
6
Γαζής Νικόλαος
7
Λιβιτσάνος Ιωάννης
7
Λάζαρης Απόστολος
8
Βερύκιος Σπυρίδων
8
(οι οποίοι δεν κατέθεσαν την ψήφο τους, αν και
9
Αργυρός Νικόλαος
9
κλήθηκαν νόμιμα)
10
Σολδάτος Θεόδωρος
10
11
Γληγόρης Παναγιώτης
11
12
Μαργέλη Μαρία
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
Γιαννούτσος Χαράλαμπος
19
20
Δρακονταειδής Κωνσταντίνος
20
21
Σέρβος Κωνσταντίνος
21
22
Περδικάρης Αθανάσιος
22
23
Χαλικιάς Ευάγγελος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δ. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συμμετέχει στη δια περιφοράς
συνεδρίαση.
Διαπιστώθηκε η εκ του νόμου απαιτούμενη συμμετοχή των 2/3 των Δημοτικών Συμβούλων για την λήψη απόφασης
δια περιφοράς (άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4683/2019), δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών ψήφισαν, είκοσι έξι
(26) μέλη.
ης

ΘΕΜΑ 24ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 7 «δια περιφοράς» Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση Δ.Σ. για A' Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ
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Λόγω της λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το γεγονός ότι το παρακάτω θέμα πρέπει
επειγόντως να συζητηθεί προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, η συνεδρίαση του Δ.Σ.
πραγματοποιείται με την διαδικασία « δια περιφοράς».
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα
εκ της διάταξης της Π.Ν.Π. χωρίς να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγον χαρακτήρα
των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και με την βάσιμη πιθανολόγηση
κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο
αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά την λήξη
των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η παρακάτω αρ. 5/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π., που αφορά στην A' Κατανομή
πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020, η
οποία έχει ως εξής:
Απόσπασμα
από το πρακτικό της με αριθμ.: 2/2020
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αριθ. απόφασης: 5/2020
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό κατάστημα Λευκάδας σήμερα την 11 Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά την αριθ. πρωτ. 19/06-03-2020 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 πέντε (05)
μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ρόκκος Στέλιος
1) Θειακός Μίλτος
2) Κατωπόδη Βασιλική
2) Καραβασίλη Ευτυχία
3) Καρβελάς Αθανάσιος
3) Χόρτης Σωτήριος
4)Φλώρου Αιτκατερίνη
5) Δελαπόρτας Σταύρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κοντοπύργια Γεωργία, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1ο A' Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Στέλιος Ρόκκος, Πρόεδρος
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.: 6607/29-01-2020 ΑΔΑ:Ω7ΦΞ46ΜΤΛ6-7Γ6 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.13399/04-02-2020 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
Α’ 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).
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12. Τα αποθεματικά των δύο Σχολικών Επιτροπών (06-03-2020) και ειδικότερα:
Α) Αποθεματικό Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης: 62.530,67 €
Β) Αποθεματικό Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης: 62.614,46 €

Εισηγείται την παρακάτω κατανομή πιστώσεων
Α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης : 35.724,95 €
Β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης : 38.643,33 €.
ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η ΔΕΠ,
Ομόφωνα αποδέχεται την εισήγηση ως άνωθεν
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 5/2020.»

Από τα ειδικά έντυπα που απέστειλαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι έξι (26) δημοτικοί σύμβουλοι.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την έγκριση της αρ. 5/2020 ανωτέρω απόφαση της Δ.Ε.Π. που αφορά στην A' Κατανομή πιστώσεων
στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020,
ως εξής:
Α) Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης : 35.724,95 €
Β) Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης : 38.643,33 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 53/20.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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