ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 20ης/20 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 175/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή 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), 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. 19132/26-10-2020
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Σαρανταένας Ιωάννης
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σκληρός Φίλιππος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Βλάχου Ειρήνη
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
6
Αργυρός Νικόλαος
6
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
9
Μαργέλη Μαρία
9
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
11
Γαζής Αναστάσιος
11
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Γιαννιώτης Παναγιώτης
13
14
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Χαλικιάς Ευάγγελος
17
18
Γληγόρης Χρήστος
18
19
Γληγόρης Κωνσταντίνος
19
20
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
20
21
Μελάς Γεράσιµος
21
22
Γαζής Νικόλαος
22
23
Λάζαρης Απόστολος
23
24
Βερροιώτης Ευάγγελος
24
25
Βεροιώτης Αλέξανδρος
25
26
Ζαβιτσάνος Πέτρος
26
27
Τσιρογιάννης Γεώργιος
27
28
Τυπάλδος Νικόλαος
28
29
29
30
30
31
31
32
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.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν µετά την συζήτηση του θέµατος εκτός
ου
ηµερήσιας διάταξης και πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ο
Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη συµµετέχει στη συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οκτώ (28) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 20 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Απόφαση ∆.Σ. για γνωµοδότηση σχετικά µε µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2021-2022.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ∆.Σ. – ∆.Ε.Π.
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Μετά την διαπίστωση της απαρτίας και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., 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. 17/2020 απόφασης της ∆.Ε.Π. που αφορά στην γνωµοδότηση
σχετικά µε µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας, για το
σχολικό έτος 2021-2022.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.
Το ∆.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. 17/2020 απόφαση της ∆.Ε.Π. που αφορά
γνωµοδότηση σχετικά µε µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου
Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2021-2022.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της ∆.Ε.Π. εισηγούµενος το θέµα,
ενηµέρωσε το ∆.Σ. για την αρ. 17/2020 απόφαση της ∆.Ε.Π. που αφορά στην γνωµοδότηση σχετικά µε µεταβολές
σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 20212022.
«Απόσπασµα
από το πρακτικό της µε αριθµ.: 6/2020
Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
Αριθ. απόφασης: 17/2020
Στη Λευκάδα και µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σήµερα την 29 Οκτωβρίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας µετά την αριθ. πρωτ. 38/27-10-2020 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
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της αναγκαιότητας να παρθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να
σταλεί η γνωµοδότηση στις ∆ιευθύνσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης έως 10/11/2020.
Θέµα 1ο: Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Στυλιανός Ρόκκος.
Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής :
1. Τη µε αρ. πρωτ ΠΕ 2851/19-10-2020 πρόταση του ∆/ντη της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Λευκάδας µε την
οποία προτείνει να µην υπάρξει καµία µεταβολή στα σχολεία της ∆/νσης πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
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Τη µε αρ. πρωτ ∆Ε 3016/12-10-2020 πρόταση του ∆/ντη της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Λευκάδας µε την
οποία προτείνει να µην υπάρξει καµία µεταβολή στα σχολεία της ∆/νσης δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε Γυµνάσια,
Λύκεια, ΕΕΕΚ και Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Λευκάδας (δηλαδή ιδρύσεις συγχωνεύσεις, καταργήσεις κλπ) του ∆ήµου Λευκάδας
για το σχολικό έτος 2019-2010.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις
1. Του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/11
2. Των άρθρων 41 και 50 παρ.3 του Ν.1566/1985 και
3. Του άρθρου 2 της απόφασης υπ αριθ. ∆4/86 (ΦΕΚ 81/13.ο2.1986 τεύχος Β)
Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, εισηγείται στο ∆ηµοτικό συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση
σχολείων.
Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης προφανώς έχουν πλήρη και σαφή εικόνα της κατάστασης και θεωρώ ότι οι
προτάσεις τους τείνουν στην εξυπηρέτηση τη εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω
2.

Εισηγούµαστε
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να γίνουν δεκτές οι προτάσεις των ∆/ντων Εκπ/σης, για το σχολικό έτος 2021 - 2022.
∆ηλαδή: Α Όσον αφορά την Πρωτοβάθµια Εκπ/ση:
Να µην υπάρξει καµία µεταβολή στις σχολικές µονάδες (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά Σχολεία) για το σχολ. έτος 2021 - 2022.
Β. Όσον αφορά την ∆ευτεροβάθµια Εκπ/ση
Να µην υπάρξει καµία µεταβολή στις σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας και ∆ήµου Μεγανησίου
για το σχολ. έτος 2021 -2022.
ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η ∆ΕΠ,
Οµόφωνα αποδέχεται την εισήγηση ως άνωθεν
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 17/2020.»

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την αρ. 17/2020 ανωτέρω απόφαση της ∆.Ε.Π. που αφορά στη γνωµοδότηση σχετικά µε
µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας, για το σχολικό
έτος 2021-2022 και συγκεκριµένα:
Α. Όσον αφορά την Πρωτοβάθµια Εκπ/ση:
Να µην υπάρξει καµία µεταβολή στις σχολικές µονάδες (Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά Σχολεία) για το σχολ. έτος 2021 2022.
Β. Όσον αφορά την ∆ευτεροβάθµια Εκπ/ση:
Να µην υπάρξει καµία µεταβολή στις σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας και ∆ήµου
Μεγανησίου για το σχολ. έτος 2021 -2022.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 175/20.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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