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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY  23/2021 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  22-10-2021 

Σήμερα την 22η    του μηνός  Οκτωβρίου  του έτους  2021  ημέρα Παρασκευή και 

ώρα  13.00 ,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δια ζώσης   

συνεδρίαση,   στο Αμφιθέατρο της  Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου στην Τύλισο ,  

σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/4674/ΦΕΚ Β'/4214/8 -10-2021 ,  Κοινή 

Υπουργική Απόφαση   και ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:  14775/14-10-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δήμου και επιδόθηκε στα μέλη του, προκειμένου να ληφθεί απόφαση στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση στην οποία παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος 

Μποκέας,  έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.  

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Αστρινάκη Κανακάκη Ειρήνη, Βογιατζή Μαρίνα, Καλλέργης Σπυρίδωνας, 

Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Μαρής 

Ιωάννης, Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ, Ντουλάκης Ιωάννης, Περυσινάκης Γρηγόριος,  

Πετούσης Γεώργιος -Βασίλειος -Λάρρυ, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ,  

Φασουλάκης Γρηγόριος, Φτενός Ευριπίδης.                         

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

Αποστολάκη Ευαγγελία, Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Ζερβού Νίκη,  Λυρώνη -  Πάγκαλου 

Χρύσα, Ρεράκης Γεώργιος, Τζεδάκης Δημήτριος.  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

Βαλτζάκης Γεώργιος, Κύρκος Αθανάσιος, Ξυλούρης Μιχαήλ, Πιτσικάκη -  

Κουτσογιαννάκη  Ευαγγελία ,  Σαββάκης Φίλιππος, Σαλούστρος Αριστομένης,   

Χουστουλάκης Μιχαήλ.  

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ.  

είναι είκοσι  (20).   

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την υπάλληλο  του Δήμου Μαρία 

Κρητσωτάκη.  

ΑΔΑ: ΨΕΟ2ΩΛΣ-Ρ4Τ



Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλεσσών 

Κων/νος Δερμιτζάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φόδελε Χαράλαμπος Παντερής,  

ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μονής Ιωάννης Πατραμάνης και μέσω τηλεδιάσκεψης 

η Πρόεδρος της Κοινότητας Κρουσώνα Πελαγία Φασουλάκη.  

 

ΘΕΜΑ 5Ο  :  Έγκριση κατανομής στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και στη 

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή από πιστώσεις επιχορήγησης για την επισκευή  

και συντήρηση σχολικών κτιρίων παλαιότερων οικονομικών ετών.  

 

Δια του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών Γρηγόρη Φασουλάκη, τέθηκε 

υπόψη του Δ.Σ. η εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών,  όπως  παρακάτω:  

«Κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κατανέμεται από τους Κ.Α.Π.  στου ς Ο.Τ.Α. της χώρας 

επιχορήγηση για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων .  

 Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία από κατανομές παλαιότερων 

οικονομικών ετών  που αποδόθηκαν στο Δήμο μας  για τη συντήρηση των σχολικών 

μονάδων , οι οποίες   δεν αποδόθηκαν  στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου αλλά 

διατέθηκαν για τον σκοπό αυτ ό μέσω των υπηρεσιών του Δήμου, έμεινε αδιάθετη 

ειδικευμένη πίστωση ποσού 18.732,00€, η οποία περιλαμβάνεται στο χρηματικό 

υπόλοιπο.  

Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021 στο σκέλος των εξόδων και 

συγκεκριμένα  στον κ.α 00.6711.0002 με τίτλο  «Επισκευή & συντήρηση σχολικών 

κτιρίων (ΣΑΤΑ)»  έχει εγγραφεί πίστωση 18.732,00€ για την απόδοση επιχορήγησης 

στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των σχολικών μονάδων  

Α/θμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μαλεβιζίου,    προτείνουμε:  

 -την έγκριση κατανομής 10.000,00€ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου 

Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση αναγκών επισκευής και συντήρησης σχολικών 

κτιρίων.  

-την έγκριση κατανομής 8.732,00€ στη Δευτεροβάθμια  Σχολική Επιτροπή Δήμου 

Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση αναγκών επισκευής και συντήρησης σχολικών 

κτιρίων.  

-  το ανωτέρω ποσό αποτελεί αδιάθετη ειδικευμένη πίστωση από την επιχορήγηση 

για την  επισκευή και συντήρηση των Σχολικ ών κτιρίων  παλαιότερων οικονομικών 

ετών η οποία περιλαμβάνεται στο χρηματικό υπόλοιπο» .  

ΑΔΑ: ΨΕΟ2ΩΛΣ-Ρ4Τ



 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου  και μετά από 

διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε 

υπόψη την παραπάνω εισήγηση ,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1.  Εγκρίνει την κατανομή  10.000,00€ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου 

Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση αναγκών επισκευής και συντήρησης σχολικών 

κτιρίων.  

2.  Εγκρίνει την κατανομή  8.732,00€ στη Δευτεροβάθμια  Σχολική Επιτροπή Δήμου 

Μαλεβιζίου για την αντιμετώπιση αναγκών επισκευής και συντήρησης σχολικών 

κτιρίων.  

3.  Το ανωτέρω ποσό αποτελεί αδιάθετη ειδικευμένη πίστωση από την επιχορήγηση 

για την  επισκευή και συντήρηση των Σχολικών κ τιρίων  παλαιότερων 

οικονομικών ετών η οποία περιλαμβάνεται στο χρηματικό υπόλοιπο .  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 173/2021 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Τα  Μέλη  

Ακριβές Απόσπασμα  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ  

 

 

ΑΔΑ: ΨΕΟ2ΩΛΣ-Ρ4Τ
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