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ΑΔΑ: Ω3ΑΙΩ1Σ-ΩΩΓ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της από 8-10-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 71 / 2021
Περίληψη: Έγκριση πρακτικού της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σκύρου

Στη Σκύρο, σήμερα 8 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 18:00
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΔΙΑ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11
Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76),όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν
4830/21 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’), και ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 5553 από 410-2021 έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17
μελών συμμετείχαν 12 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
8. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
9. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
10. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
11. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
12. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
1.
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 5
Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
Μακρής Γεώργιος του Μακρή
Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
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Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς συζήτηση το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που παίρνει τον
αριθμό 6 στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ.3 του Ν. 3852/2010 τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου ερωτηθέντες σχετικά με την αναγκαιότητα συζήτησης του θέματος ως
κατεπείγοντος και αποδεχόμενοι ΟΜΟΦΩΝΑ την συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας
διάταξης και ενημερώνονται από το Δήμαρχο ως προς το κατεπείγον.
Το θέμα εισάγεται στην συνεδρίαση με το από 15-9-2021 πρακτικό με αριθμό 25 της
συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Σκύρου (ΑΔΑ 992ΚΩ1Σ-ΔΑΟ),
το οποίο έχει ως ακολούθως:
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Στη Σκύρο Εύβοιας σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.μ
συνεδρίασε εξ αποστάσεως η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Σκύρου η οποία έχει
συγκροτηθεί με την 112/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύρου και την 55/24-2-2020
απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν 1566/85 προκειμένου
να συζητήσει και να πάρει απόφαση για το παρακάτω θέμα:
1. Κατανομή ποσού 8.686,95 € για Λειτουργικές ανάγκες σχολείων έτους 2021 Α κατανομή,
σύμφωνα με την αναγγελία πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με
αριθμό εντολής 12081/21 στις 22/02/2021
2. Κατανομή ποσού 8.686,95 € για Λειτουργικές ανάγκες σχολείων έτους 2021 Β κατανομή,
σύμφωνα με την αναγγελία πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με
αριθμό εντολής 33007/21 στις 06/05/2021
3. Κατανομή ποσού 8.577,11 € για Λειτουργικές ανάγκες σχολείων έτους 2021, σύμφωνα με
την αναγγελία πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αριθμό εντολής
62140/21 στις 26/08/2021
Παρόντα μέλη
1. Λάμπρος Σταμάτιος ,Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Λαμπαθάκης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3. Μιχάλης Εμμανουήλ , Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου.
4. Ματσάγκα Ελένη, Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Σκύρου
5. Πανέρη Μαρία ,εκπρόσωπος παραγωγικής τάξης
Απόντα μέλη: 0
Τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σκύρου ενημερώθηκαν από τον
πρόεδρο σχετικά με τα ποσά που εισπράχθηκαν από το ταμείο παρακαταθηκών και
δανείων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Σκύρου και μετά από
διαλογική συζήτηση τα μέλη της Δημοτικής επιτροπής παιδείας του Δήμου Σκύρου
αποφασίζουν ομόφωνα.
Α. Να διαθέσουν και να κατανείμουν το ποσό των 8.686,95 € της Α κατανομής ως εξής: Για
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 4.995,95 €. Για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3.691,00 €.
Β . Να διαθέσουν και να κατανείμουν το ποσό των 8.686,95 € της Β κατανομής ως εξής: Για
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 4.995,95 €. Για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3.691,00 €.
Γ. Να διαθέσουν και να κατανείμουν το ποσό των 8.577,11 € της Α κατανομής ως εξής: Για
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 4.886,11 €. Για την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3.691,00 €
Κατόπιν τούτων ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου σχετικά
Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνουν δεκτή στο σύνολό της την πιο πάνω απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας του Δήμου Σκύρου και για τον λόγο αυτό εξειδικεύουν και κατανέμουν:
1.α/ εις βάρος του ΚΑ 00-6711.001 με ονομασία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου το ποσό των 4.995,95 € για
την διάθεσή του στην σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του σχολείου ποσό που αφορά στην Α κατανομή έτους 2021.
β/ εις βάρος του ΚΑ 00-6711.001 με ονομασία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου το ποσό των 4.995,95 € για
την διάθεσή του στην σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του σχολείου ποσό που αφορά στην Β κατανομή έτους 2021.
γ/ εις βάρος του ΚΑ 00-6711.001 με ονομασία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου το ποσό των 4.886,11 € για
την διάθεσή του στην σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του σχολείου ποσό που αφορά στην Γ κατανομή έτους 2021.
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2.α/ Εις βάρος του ΚΑ 00-6711.002 με ονομασία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου το ποσό των 3.691,00 € για
την διάθεσή του στην σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του σχολείου ποσό που αφορά στην Α κατανομή έτους 2021.
β/ Εις βάρος του ΚΑ 00-6711.002 με ονομασία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου το ποσό των 3.691,00 € για
την διάθεσή του στην σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του σχολείου ποσό που αφορά στην Β κατανομή έτους 2021.
γ/ Εις βάρος του ΚΑ 00-6711.002 με ονομασία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου το ποσό των 3.691,00 € για
την διάθεσή του στην σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών του σχολείου ποσό που αφορά στην Γ κατανομή έτους 2021.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 71 / 2021
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας

Ευγενικός Ιωάννης

Αντωνόπουλος Κυριάκος

