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ΑΠΟΠΑΜΑ
Σνπ πξαθηηθνύ ηεο από 6-4-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αξηζκόο απόθαζεο 20 / 2020
Περίληψη:

Έγθξηζε ηνπ ππ αξηζκ 22 πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Παηδείαο Γήκνπ θύξνπ

ηε θύξν, ζήκεξα 6 ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε
ΣΑΚΣΗΚΖ
ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ
ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο από 11-3-2020 ΠΝΠ πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ
55/Α/11-3-2020, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 παξ 5 θαη 167 παξ 1 ηνπ λ
3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ κε ην άξζξν 184 ηνπ λ 4635/2019 θαη ην κε αξ
πξση 18318/13-3-2020 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔ-Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Σ.Α, ύζηεξα
από ηελ κε αξηζκό πξση. 1717 από 27-3-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία απεζηάιε ειεθηξνληθά (mail θαη sms) ζηνπο δεκνηηθνύο
ζπκβνύινπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ. ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 17
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Δπγεληθόο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Βαζηιάθνο ηέξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
3. Λάκπξνο ηακάηηνο ηνπ Δκκαλνπήι
4. Λάκπξνο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
5. Μαιακαηίλεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε
6. Ξαλζνύιε Μαξία ηνπ Εαραξία
7. Λακπαζάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
8. Μαθξήο Γεώξγηνο ηνπ Μαθξή
9. Φηνύιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ
10. Φεξγάδε ππξηδνύια ηνπ Γεσξγίνπ
11. Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Κσζηήο Ηππνθξάηεο ηνπ Πέηξνπ
13. Λέθθαο ηξαηήο ηνπ Διεπζεξίνπ
14. Κπξηαδήο Γεκήηξηνο ηνπ Μαληδνπξάλε
15. Φηνύιεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
16. Σξαραλάο Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι
17. Μηθέο Δπζύκηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
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ΑΠΟΝΣΔ: - 0 –
Πξνζθιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο
Ο θ. Πξόεδξνο ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ην
νπνίν νη θ.θ δεκνηηθνί ζύκβνπινη έρνπλ ελεκεξσζεί κε ην κε αξηζκό πξαθηηθνύ 22 από 27-22020 ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο ηνπ Γήκνπ θύξνπ, ην νπνίν έρεη σο αθνινύζσο:
Σηε Σθύξν Δύβνηαο ζήκεξα 27 Φεβξνπαξίνπ 2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:30κ.κ
ζπλεδξίαζε ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο ηνπ Γήκνπ Σθύξνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη
λα πάξεη απόθαζε γηα ην παξαθάησ ζέκα:
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Καηαλνκή πνζνύ 8.686,95 € γηα Λεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζρνιείσλ έηνπο 2019 Γ
θαηαλνκή , ζύκθσλα κε ηελ αλαγγειία πίζησζεο από ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ
κε αξηζκό εληνιήο 84535/19 ζηηο 29/11/2019
Καηαλνκή πνζνύ 4.343,47 € γηα Κάιπςε Γαπαλώλ Θέξκαλζεο, ζύκθσλα κε ηελ
αλαγγειία πίζησζεο από ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ κε αξηζκό εληνιήο
90035/19/19 ζηηο 20/12/2019
Καηαλνκή πνζνύ 8.686,95 € γηα Λεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζρνιείσλ έηνπο 2020 Α
θαηαλνκή, ζύκθσλα κε ηελ αλαγγειία πίζησζεο από ην Τακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ
κε αξηζκό εληνιήο 7564/20 ζηηο 04/02/2020
Τα κέιε ηεο Γεκνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο ηνπ Γήκνπ Σθύξνπ ελεκεξώζεθαλ από
ηνλ θ. Πξόεδξν ζρεηηθά κε ηα πνζά πνπ εηζπξάρζεθαλ από ην ηακείν παξαθαηαζεθώλ θαη
δαλείσλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ ηεο Σθύξνπ θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο επηηξνπήο παηδείαο ηνπ Γήκνπ Σθύξνπ
απνθαζίδνπλ νκόθσλα.
Α. Να δηαζέζνπλ θαη λα θαηαλείκνπλ ην πνζό ησλ 8.686,95 € σο εμήο:
Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 4.995,95 €.
Γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 3.691,00 €.
Β. Να δηαζέζνπλ θαη λα θαηαλείκνπλ ην πνζό ησλ 4.343,47 € σο εμήο:
Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 3.000,00 €.
Γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1.343,47 €.
.
Γ. Να δηαζέζνπλ θαη λα θαηαλείκνπλ ην πνζό ησλ 8.686,95 € σο εμήο:
Γηα ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 4.995,95 €.
Γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 3.691,00 €.
Γηα ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο:
Λάκπξνο Σηακάηηνο σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
Λακπαζάθεο Γεώξγηνο , Γεκνηηθόο Σύκβνπινο (Απώλ)
Μαηζάγθα Διέλε, Γηεπζύληξηα Γεληθνύ Λπθείνπ Σθύξνπ
Μηράιεο Δκκαλνπήι , Γηεπζπληήο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ.
Παλέξε Μαξία, εθπξόζσπνο παξαγσγηθήο ηάμεο.
Καηόπηλ ηνύησλ
νη θ.θ. δεκνηηθνί ζύκβνπινη έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ
δηαηύπσζαλ (εγγξάθσο ή θαη ηειεθσληθά) ηελ
ζύκθσλε γλώκε ηνπο επί ηεο σο άλσ
εηζήγεζεο θαη ζπλεπώο
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάλνπλ δεθηή ζην ζύλνιό ηεο ηελ πην πάλσ απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Παηδείαο ηνπ Γήκνπ θύξνπ θαη γηα ηνλ ιόγν απηό εμεηδηθεύνπλ θαη θαηαλέκνπλ:
1.α/ εηο βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6711.001 κε νλνκαζία «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 4.995,95 €
γηα ηελ δηάζεζή ηνπ ζηελ ζρνιηθή επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ πνζό πνπ αθνξά ζηελ Γ θαηαλνκή
έηνπο 2019.
β/ εηο βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6711.001 κε νλνκαζία «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 3.000,00 €
γηα θάιπςε Γαπαλώλ Θέξκαλζεο
γ/ εηο βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6711.001 κε νλνκαζία «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο
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Δθπαίδεπζεο» ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 4.995,95 €
γηα ηελ δηάζεζή ηνπ ζηελ ζρνιηθή επηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ πνζό πνπ αθνξά ζηελ Α θαηαλνκή
έηνπο 2020.
2.α/ Δηο βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6711.002 κε νλνκαζία «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 3.691,00 €
γηα ηελ δηάζεζή ηνπ ζηελ ζρνιηθή επηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ πνζό πνπ αθνξά ζηελ Γ θαηαλνκή
έηνπο 2019.
β/ Δηο βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6711.002 κε νλνκαζία «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 1.343,47 €
γηα θάιπςε Γαπαλώλ Θέξκαλζεο
γ/ Δηο βάξνο ηνπ ΚΑ 00-6711.002 κε νλνκαζία «ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο» ηνπ ηξέρνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ ην πνζό ησλ 3.691,00 €
γηα ηελ δηάζεζή ηνπ ζηελ ζρνιηθή επηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ πνζό πνπ αθνξά ζηελ Α θαηαλνκή
έηνπο 2020.

ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ όηη ε παξνύζα απόθαζε πνπ ειήθζε κε ηελ δηα πεξηθνξάο
δηαδηθαζία, αλαθνηλώλεηαη από ηνλ πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ ζηελ πξώηε, κεηά ηε ιήςε ηεο
απόθαζεο, ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 184 ηνπ N.
4635/19 (ΦΔΚ 167/30.10.2019 ηεύρνο Α').

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε α. α. 20 / 2020
πληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό
Ο Πξόεδξνο

Σα κέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Αθξηβέο απόζπαζκα

Ο Πξόεδξνο
Δπγεληθόο Ησάλλεο

Ο Γξακκαηέαο
Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο

3

