ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11ης/20 Συνεδρίασης (ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 83/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Μαΐου, του έτους 2020, ηµέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε Συνεδρίαση,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής Webex), 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) και της υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών,
ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 6905/14-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
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Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
Κατωπόδη Νίκη
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Λύγδας Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Σολδάτος Θεόδωρος
Γληγόρης Παναγιώτης
Σαρανταένας Ιωάννης
Γαζής Αναστάσιος
Σολδάτος Γεώργιος
Γιαννιώτης Παναγιώτης
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Περδικάρης Αθανάσιος
Γληγόρης Χρήστος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Γαζής Νικόλαος
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος
Ζαβιτσάνος Πέτρος
Λάζαρης Απόστολος
Μαργέλη Μαρία
Βλάχου Ειρήνη

Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
Βερύκιος Σπυρίδων
Αργυρός Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Μελάς Γεράσιµος
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)

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: Τέθηκε ένα θέµα µη συµπεριλαµβανόµενο στην ηµερήσια διάταξη για χαρακτηρισµό ως κατεπείγον, προς
συζήτηση.
ο
ου
ου
Το 11 θέµα της Η.∆. προτάσσεται µετά τη συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆. και πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψηφοφορία του 4 θέµατος της Η.∆. Προσήλθε πριν τη
ου
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη πριν την ψηφοφορία του 5 θέµατος της Η.∆ Προσήλθε πριν τη
ου
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
- Ο ∆.Σ. Σαρανταένας Ιωάννης, δεν συµµετείχε στην ψηφοφορία για το χαρακτηρισµό του θέµατος Ε.Η.∆. ως κατεπείγον καθώς
ου
ου
και στη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆..Προσήλθε και συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της
ου
Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆
ου
- Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
- Η ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και προσήλθε πριν τη συζήτηση του 9
ου
θέµατος της Η.∆. Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 14 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
- Ο ∆.Σ. Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος (το οποίο προτάχθηκε προς συζήτηση µετά το 8
ο
ου
θέµα και πριν το 9 θέµα της Η.∆.Προσήλθε στην τηλεδιάσκεψη κατά τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
- Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
- Η ∆.Σ Μαργέλη Μαρία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆ Προσήλθε πριν τη συζήτηση του 14 θέµατος.
ου
- Ο ∆.Σ. Γιαννιώτης Παναγιώτης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
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-Οι ∆.Σ. Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, Γαζής Νικόλαος και Βεροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 14
θέµατος.

ου

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 12 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 11 Συνεδρίασης, µε τηλεδιάσκεψη, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Ενηµέρωση σχετικά µε αίτηµα επικεφαλής ∆ηµοτικής Παράταξης περί εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την ασφαλή
επαναλειτουργία των σχολείων του ∆ήµου µας για όσο διάστηµα υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. κ. Στυλιανός Ρόκκος έδωσε το λόγο στην κα Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήµαρχο η οποία ενηµέρωσε το
∆.Σ. για τις ενέργειες της δηµοτικής αρχής σε ο τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων από την αρχή της πανδηµίας και έως την
επανέναρξη της λειτουργίας τους.
«1. Ενέργειες του ∆ήµου Λευκάδας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων έναντι του covid 19.
Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων, ο ∆ήµος Λευκάδας από την αρχή της πανδηµίας έχει λάβει όλα τα
απαραίτητα µέτρα, και εφάρµοσε έγκαιρα τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ και του ΥΠΑΙΘ. Ειδικότερα:
Ακολούθησε άµεσα και επακριβώς όλες τις ισχύουσες οδηγίες σχετικά µε την χρήση των σχολικών κτιρίων σε ώρες µη
λειτουργίας των σχολείων.
Το Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαρτίου προχώρησε σε απολύµανση όλων των σχολικών κτιρίων. Την ∆ευτέρα 9 Μαρτίου
το πρωί κλήθηκε στο ∆ηµαρχείο το προσωπικό καθαριότητας των κτιρίων, ενηµερώθηκαν αναλυτικά σχετικά µε τις ισχύουσες
οδηγίες καθαρισµού- απολύµανσης των χώρων, και αποσαφηνίστηκαν από ειδικούς του τοµέα απολύµανσης όλες οι
λεπτοµέρειες. Είναι αυτονόητο ότι στο προσωπικό καθαριότητας παρέχονται όλα τα προβλεπόµενα µέσα προστασίας.
Τα µέσα καθαρισµού, απολύµανσης καθώς και τα µέσα προσωπικής υγιεινής για τους µαθητές και το εκπαιδευτικό
προσωπικό τα προµηθεύονται τα Συµβούλια Σχολικής Κοινότητας µε χρηµατοδότηση από τις Σχολικές Επιτροπές.
Από τις 10 Μαρτίου που το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αναστολή των µαθηµάτων (διοικητικά όµως τα σχολεία
παρέµεναν ανοιχτά), το προσωπικό που εργάζεται για την καθαριότητα των σχολείων προσέρχονταν κανονικά στην εργασία
τους και εργάζονταν σύµφωνα µε την σύµβαση τους στους χώρους του σχολείου, προσφέροντας υπηρεσίες σύµφωνα µε τις
ισχύουσες οδηγίες του ΥΠΑΙΘ .
Στις 23 Μαρτίου ο ∆ήµος Λευκάδας προχώρησε κανονικά στην επιχορήγηση των δύο Σχολικών Επιτροπών για την
λειτουργία των σχολείων, χωρίς να περιµένει την επαναλειτουργία τους, για να είναι έτοιµες κατά το άνοιγµα των σχολείων για
την κάλυψη όχι µόνο των τακτικών δαπανών λειτουργίας αλλά και των αυξηµένων λόγω της πανδηµίας.
Προχωρήσαµε σε µικροεπισκευές και συντηρήσεις των χώρων υγιεινής Γυµνασίων και Λυκείων και είναι σε εξέλιξη η
ίδια διαδικασία για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας.
2. Για την ασφαλή επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων, ο ∆ήµος Λευκάδας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ και του ΥΠΑΙΘ.
Σε όλα τα σχολεία έχει πραγµατοποιηθεί σχολαστικός καθαρισµός µε βάση τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ και του ΥΠΑΙΘ.
Τα σχολεία, µε ευθύνη των ∆ιευθυντών τους και χρηµατοδότηση από την Σχολική Επιτροπή, έχουν προµηθευτεί και
διαθέτουν σε επάρκεια, όλα τα απαιτούµενα µέσα καθαρισµού- απολύµανσης του κτιρίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες οδηγίες.
Τα σχολεία, µε ευθύνη των ∆ιευθυντών τους και χρηµατοδότηση από την Σχολική Επιτροπή, έχουν προµηθευτεί σε
επάρκεια, όλα τα ενδεικνυόµενα από τους αρµόδιους φορείς απαιτούµενα µέσα προσωπικής υγιεινής για µαθητές και
εκπαιδευτικούς (αντισηπτικά, κρεµοσάπουνα, χειροπετσέτες κλπ).
Πέραν των αντισηπτικών που δόθηκαν στα σχολεία από το ΥΠΑΙΘ, ο ∆ήµος µας διπλασίασε την ποσότητα για κάθε
σχολείο µε στόχο την επάρκειά τους και την τοποθέτηση αυτών σε όλες τις αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία και κοινόχρηστους
χώρους του κτιρίου. Επιπλέον δόθηκαν µάσκες και γάντια µιας χρήσης.
Είµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε τους ∆ιευθυντές των Σχολείων, και έχει ζητηθεί να ενηµερώνουν άµεσα για τις όποιες
ανάγκες µε σκοπό την άµεση κάλυψή τους.
Εντός του Μαΐου θα γίνει η χρηµατοδότηση των δύο Σχολικών Επιτροπών για το τρίµηνο που διανύουµε .
Με αναδιάταξη του προσωπικού, έχει διατεθεί επιπλέον προσωπικό για τον καθαρισµό των χώρων κατά την διάρκεια
της λειτουργίας τους, όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες του ΥΠΕΘ.
Ειδικότερα για το προσωπικό καθαριότητας που την συγκεκριµένη περίοδο σηκώνει ένα τεράστιο βάρος, για να
εργαζόµαστε εµείς σε ένα ασφαλές περιβάλλον, έχω να πω ότι τηρήθηκαν όλα τα αυτονόητα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να
ειπωθούν για ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των δηµοτών:
1. Οι αιτούµενες άδειες ικανοποιήθηκαν αµέσως.
Στο προσωπικό καθαριότητας παρέχονται όλα τα προβλεπόµενα µέσα ατοµικής προστασίας.
2. Το προσωπικό που εργάζεται µε σύµβαση στα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του
στα συγκεκριµένα σχολεία, σε συγκεκριµένες σε αριθµό αίθουσες σύµφωνα µε την σύµβαση τους, και στο συνήθη χρόνο
εργασία τους.
3. Στις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας έχουν διατεθεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπάλληλοι και από το
µόνιµο προσωπικό καθαριότητας του ∆ήµου που εργάζονται σε δοµές που παραµένουν κλειστές, και από το προσωπικό της
Πρωτοβάθµιας που εργάζεται µε σύµβαση.
4.Για το προσωπικό της Πρωτοβάθµιας που µετακινήθηκε στην ∆ευτεροβάθµια, τηρήθηκαν τα εξής:
α. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο να µην διαταραχτεί ο οικογενειακός και επαγγελµατικός προγραµµατισµός.
β. Τα σχολεία στα οποία διατέθηκαν βρίσκονται στην ίδια περιοχή µε τα σχολεία που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ως
τώρα (ισχύει και για το µόνιµο προσωπικό).
γ. Οι αίθουσες που καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι ως προς τον αριθµό σύµφωνα µε την σύµβαση
τους.
δ. Ο χρόνος παραµονής τους στο σχολείο για την παροχή των υπηρεσιών τους (προσέλευσης και αποχώρησης) δεν
υπερβαίνει τον συνήθη χρόνο απασχόλησης που απαιτείται σύµφωνα µε τη σύµβασή τους σε κανονικές συνθήκες.
Για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιήσαµε την πράξη Ν.Π. 13 Απριλίου 2020 ΦΕΚ 84, Τεύχος Α σε
συνδυασµό µε τα ως τώρα δεδοµένα για τους όρους επαναλειτουργίας των σχολείων και την συνέχιση της εξ αποστάσεως για
τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που για ειδικούς λόγους δεν µπορούν να έχουν φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές
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δοµές (µετά το πλήρες άνοιγµα των σχολείων). Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποφάσισε οµόφωνα την
οικονοµική ενίσχυση κάθε σχολικής µονάδας, για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (προµήθεια εξοπλισµού και
συνδέσεων διαδικτύου, όπως εξειδικεύονται ανά σχολείο µε µέριµνα του ∆ιευθυντή του).»

Στη συνέχεια ο κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, επικεφαλής ∆.Π. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» ενηµέρωσε το ∆.Σ.
για το υπ΄αριθ. 6397/06-05-2020 αίτηµα της παράταξής του µε τίτλο «Αίτηµα για συζήτηση ως τακτικού θέµατος στην επόµενη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων του
∆ήµου µας» το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
«Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την επαναλειτουργία των σχολικών µονάδων, σε δύο φάσεις11 Μάη και 18 Μάη για Γυµνάσια και
η
Λύκεια και ενδεχοµένως
από 1 Ιουνίου ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία. Επίσης, ανακοινώθηκε και η λειτουργία των
φροντιστηρίων.
Με βάση τους κυβερνητικούς σχεδιασµούς, οι ∆ήµοι, καλούνται να σηκώσουν τον πλέον κρίσιµο ρόλο,, αφού ως
γνωστόν τους έχει ανατεθεί η ευθύνη της καθηµερινής φροντίδας και της καθαριότητας των σχολικών µονάδων. Αυτό γίνεται
όµως χωρίς καµιά επιπλέον υποστήριξη είτε από πλευράς χρηµατοδότησης είτε από υποδοµές.
Όµως καθώς γνωρίζουµε οι ∆ήµοι και ο ∆ήµος µας εν προκειµένω, πέρα από τα άµεσα ζητήµατα χρηµατοδότησης που
χρειάζονται από την µεριά της κυβέρνησης, ώστε να ανταποκριθούν σε νέες ανάγκες για παιδιά και εκπαιδευτικούς π.χ.
επιπλέον µετρά προστασίας µε αλκοολούχα διαλύµατα, µάσκες, γάντια, θερµόµετρα, κάδοι απορριµάτων µε καπάκια κλπ.,
όπως επίσης επιπλέον διάθεση Μέσων Ατοµικής Προστασίας στο προσωπικό καθαριότητας µε µάσκες, αντισηπτικά, φόρµες
εργασίας κλπ.
Πιθανόν να χρειαστεί αναπροσαρµογή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για τις ανάγκες που υπάρχουν, αλλά και
διεκδίκηση χρηµατοδότησης από την κεντρική κυβέρνηση για έκτακτη ενίσχυση των σχολικών επιτροπών. ∆εδοµένου ότι από
τον Σεπτέµβρη θα χρειαστούν πολλαπλάσιες ποσότητες σε µέσα προστασίας όπως αυτά που περιγράφονται παραπάνω
απαιτούνται από τώρα ενέργειες από την πλευρά του ∆ήµου.
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που θα πρέπει να διασφαλιστούν και ο ∆ήµος πρέπει έγκαιρα και µε υπευθυνότητα να
τους διασφαλίσει.
Σοβαρός παράγοντας για την ασφάλεια µαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού προκειµένου να αποφευχθεί και το
ενδεχόµενο διασποράς του ιού είναι ο σχεδιασµός των σχολικών χώρων ώστε να είναι δυνατή η τήρηση της αναλογίας µαθητών
ανά τ.µ. για να διασφαλίζεται η απαραίτητη απόσταση µεταξύ των µαθητών και του προσωπικού. Χρειάζεται να εξεταστεί αν οι
σχολικές αίθουσες µπορούν να διασφαλίσουν αυτό το µέτρο. Επιπλέον, στο νοµό µας έχουµε σχολικό κτίριο που υπέστη ζηµιά
από τον σεισµό του 2015. Οι µαθητές του σχολείου Βασιλικής βρίσκονται ακόµα σε κοντέινερ. Με το ενδεχόµενο του 2ου
κύµατος του ιού, όπως αναφέρεται για την φθινοπωρινή περίοδο,θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα µεταφοράς των µαθητών
σε άλλο, κατάλληλο, χώρο.
Επίσης, είναι γνωστό ότι υπάρχουν κενά στην κάλυψη του εκπαιδευτικού προσωπικού.∆εδοµένο είναι επίσης και το ότι
ένα µέρος αυτού µπορεί να ανήκει σε ευπαθείς οµάδες λόγω ηλικίας και προβληµάτων υγείας. Οι ∆ιευθύνσεις των σχολείων, οι
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού γνωρίζουν τι προσωπικό χρειάζεται για να καλυφθούν
οι επιπλέον, έκτακτες ανάγκες. Καθήκον της ∆ηµοτικής Αρχής και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι η απαίτηση από την
κυβέρνηση και το αρµόδιο Υπουργείο να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες των µαθητών µας.
Καθοριστικός παράγοντας για την υγειονοµική ασφάλεια είναι η καθαριότητα των σχολικών µονάδων. Ο αριθµός των
σχολικών καθαριστριών δεν επαρκεί για τον καθαρισµό των σχολείων, ούτε το προηγούµενο διάστηµα από την πανδηµία, και
αναγκάζονταν να εργάζονται περισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπει η σύµβασή τους ώστε «να βγει η δουλειά». Οι
σχολικές καθαρίστριες εργάζονται για 300 µε 390 ευρώ το µήνα, χωρίς να έχουνε δικαίωµα στη λήψη αναρρωτικών αδειών,
αδειών µητρότητας, αδειών ειδικού σκοπού, δίχως δικαίωµα απαλλαγής από τα καθήκοντα εάν είναι άτοµα που ανήκουν σε
«ευπαθείς οµάδες». Ειδικά στις συνθήκες πανδηµίας και µε το επικείµενο άνοιγµα των σχολείων, είναι απαραίτητο µετά από
κάθε διάλειµµα να καθαρίζονται όλα τα σηµεία επαφής - µετάδοσης του κορωνοϊού (π.χ. θρανία, πόµολα, κουπαστές, τουαλέτες
κ.λπ.). Η σχέση εργασίας της πλειονότητας των καθαριστριών καθιστά απαγορευτικό το συνεχές καθάρισµα των σχολείων και
καθιστά απαγορευτικό ακόµα και αυτό το ανεπαρκές «2 φορές την ηµέρα» του Υπουργείου. Τα «µπαλώµατα» της µεταφοράς
καθαριστριών από την Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια, ανάλογα µε το ποιες βαθµίδες λειτουργούν, δεν µπορούν σε καµία
περίπτωση να καλύψουν το πρόβληµα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να αιτηθεί να πραγµατοποιηθούν µαζικές προσλήψεις µόνιµου προσωπικού
καθαριότητας σε κάθε σχολείο και µονιµοποίηση των υπαρχόντων, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε προσωπικό
καθαριότητας των σχολείων.
Επιπλέον, προκύπτουν ζητήµατα που θα πρέπει να εξεταστούν , όπως η µεταφορά των µαθητών και η πιθανή ανάγκη
αύξησης των δροµολογίων.Είναι γνωστό ότι την κύρια ευθύνη την έχει η Περιφέρεια, αλλά και ο ∆ήµος ως θεσµικός φορέας θα
πρέπει να έχει γνώση επί του συγκεκριµένου θέµατος και να παρέµβει θετικά, αν χρειαστεί.
Απαραίτητη είναι, επίσης,η ύπαρξη µόνιµου συνεργείου απολύµανσης στη διάθεση του ∆ήµου που να παρέµβει άµεσα
όπου και όταν χρειάζεται.
Επειδή τα παραπάνω ζητήµατα αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα, ζητάµε τη συζήτηση ως τακτικό θέµα στην
ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν η συγκεκριµένη συνεδρίαση,
προγραµµατίζεται για µετά τις 11 Μαΐου τότε προτείνουµε τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης µε σκοπό την ενηµέρωσηγια τις
ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής σχετικά µε το ζήτηµα της εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την ασφαλή
επαναλειτουργία των σχολείων του ∆ήµου µας και τη λήψη αποφάσεων από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για όποιο θέµα
απαιτείται.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και δεν ελήφθη
απόφαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 83/2020.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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