ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 53
Στη Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Μαρτίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:30, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα
από την µε αρ. πρωτ. 4134/4-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε
και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόριος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταµατέλου ∆ήµητρα
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Ευστάθιος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Λώλη Γεωργία

Η πρόσκληση δόθηκε στον
∆ήµαρχο κ.Κων/νο ∆ρακονταειδή,
που ήταν παρών.

Στην έναρξη της Συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (31) µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 11ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 4ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση

∆.Σ. για αποδοχή ποσού και α΄ κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ∆.Ε.Π.
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Φίλιππας Γεώργιος, Πρόεδρος της ∆.Ε.Π., εισηγούµενος το θέµα,
διάβασε στο ∆ηµ. Συµβούλιο την εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
1. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/ Α΄/2010),
2.τις διατάξεις των άρθρων 41 και 50 παρ. 3 Ν.1566/1985 και το άρθρο 2 της υπ'αριθ. ∆4/86
(ΦΕΚ 81/13.02.1986 τεύχος Β') απόφασης Υπ.Εθν.Παιδ.Θρησκ. όπου ορίζεται ότι η δηµοτική ή
κοινοτική επιτροπή παιδείας, εισηγείται στο δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δηµοτικό
ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή των πιστώσεων για
λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και
παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση τους, καθώς και
το έργο των σχολικών επιτροπών,
3.την παρ.4 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 σύµφωνα µε την οποία:
«4.Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την
κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης,
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.)…»,
4.τη µε αριθµ.1845/14-01-2015 (Α∆Α:67ΗΠΝ-89Θ) απόφαση του Υπ.Εσωτερικών µε την οποία
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 25.000.000,00 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 63.881,10 ευρώ.
5.Με το µε αριθµ. 16354/16/01/2015 έγγραφο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
αναγγέλλεται η πίστωση του ποσού των 63.785,28 ευρώ στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων σύµφωνα µε την Α’ κατανοµή έτους 2015.
6. Την µε αριθµ.3/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας (∆ΕΠ) για την κατανοµή
πίστωσης συνολικού ποσού 63.785,28 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές ως εξής:
• Πίστωση ποσού είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και οκτώ εκατοστά του
ευρώ (27.826,08) στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας.
• Πίστωση ποσού τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
εκατοστά του ευρώ (35.959,20 ) στη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Λευκάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
α) την αποδοχή του ποσού των 63.785,28 ευρώ που κατανεµήθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας µε την
αριθµ. 1845/14-01-2015 (Α∆Α:67ΗΠΝ-89Θ) απόφαση του Υπ.Εσωτερικών για τις λειτουργικές
δαπάνες των σχολείων έτους 2015.Το ανωτέρω ποσό εγγράφεται στον ΚΑ Εσόδων 0614 «ΚΑΠ
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων» και τον ΚΑ Εξόδων 00-6711 «Απόδοση σε
Σχολικές Επιτροπές» προϋπολογισµού οικ. έτους 2015.
β)Την κατανοµή της πίστωσης συνολικού ποσού 63.785,28 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των
σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές ως εξής:
• Πίστωση ποσού είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και οκτώ εκατοστά του
ευρώ (27.826,08) στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας.
• Πίστωση ποσού τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
εκατοστά του ευρώ (35.959,20) στη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Λευκάδας.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα
αποφασίζει:
α) Την αποδοχή του ποσού των 63.785,28 ευρώ που κατανεµήθηκε στον ∆ήµο Λευκάδας µε την
αριθµ. 1845/14-01-2015 (Α∆Α:67ΗΠΝ-89Θ) απόφαση του Υπ.Εσωτερικών για τις λειτουργικές
δαπάνες των σχολείων έτους 2015.Το ανωτέρω ποσό εγγράφεται στον ΚΑ Εσόδων 0614 «ΚΑΠ
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων» και τον ΚΑ Εξόδων 00-6711 «Απόδοση σε
Σχολικές Επιτροπές» προϋπολογισµού οικ. έτους 2015.
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β)Την κατανοµή της πίστωσης συνολικού ποσού 63.785,28 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των
σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές ως εξής:
• Πίστωση ποσού είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια είκοσι έξι ευρώ και οκτώ εκατοστά του
ευρώ (27.826,08) στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Λευκάδας.
• Πίστωση ποσού τριάντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
εκατοστά του ευρώ (35.959,20) στη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.53/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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