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Αριθμός Απόφασης  34 / 2020 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της αριθμ. 14 / 2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας» 

 
 

Θ Ε Μ Α  6ο – εκτός ημερησίας διάταξης (1/2) :  
«Αίτημα για μείωση 40% καταβλητέων μισθωμάτων τρέχοντος σχολικού έτους 2020-2021 

του κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου 
(παρ. α,  περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020  ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 )». 

 
 

Στο Καναλάκι, και στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, σήμερα την 
21/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Πάργας» μετά από την αριθ. 14/Α.Π.12876/16.12.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, κας 
Ρεπάνη Αγγελικής, που νόμιμα δόθηκε σε καθένα από τα μέλη του, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στο 
σύνολο των δέκα πέντε (15) μελών παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση δέκα τρία (13) μέλη, ως 
κάτωθι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεπάνη Αγγελική (Πρόεδρος) 1. Ευθυμίου Αδάμ
2. Μπούσιος Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) 2. Ευθυμίου Σωτήριος
3. Δημητρίου Γεώργιος 
4. Μάρκου Δημήτριος
5. Νήρας Ιωάννης
6. Καούρης Ιωάννης
7. Νίτσας Μιλτιάδης
8. Χίλιας Αλέξανδρος
9. Δέσκας Πέτρος-Αθανάσιος
10. Κολιοφώτη Ελένη
11. Παππάς Αθανάσιος
12. Κολιούση Ευδοκία
13. Πλιάκα Μαρίνα  
Στη συνεδρίαση παρέστη η υπάλληλος του Δήμου, κα. Χαλιάσου Παναγιώτα για την τήρηση 

των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο  θέμα, εκτός ημερησίας διάταξης (1/2), έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής:  
1. Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’), όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 1940/19.01.2018 (ΦΕΚ 
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310/02.02.2018 τεύχος Β'), την παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 
(ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β') και την παρ.β’ του άρθρου 1 της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 
63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.09.2019 τεύχος B’) περί λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών. 

2. Την Κ.Υ.Α.64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) με   τις τροποποιήσεις 
της, με την αρίθμ. 11526/Δ4/2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τεύχος Β΄) & την 
αρίθμ.Φ2/1553/129578/Δ1/2016 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.2646/25.08.2016 τεύχος Β΄)που αφορούν τη 
λειτουργία των κυλικείων των Δημόσιων Σχολείων. 

3. Την αρίθμ.πρωτ.12342/03.12.2020 αίτηση του μισθωτή του  κυλικείου του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Καναλακίου κ.Καρύδη Άγγελου, όπου αιτείται : “  μείωση 40% του μισθώματος του 
σχολ.έτους 2020-2021 σύμφωνα με την παρ.2 άρθρ.44 Ν. 4735/2020. ” 

4. Την παρ.α,  περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020  ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 όπου προβλέπει : “για το 
σχολικό έτος 2020-2021 με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση του 
ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων έως σαράντα τοις εκατό 
(40%).” 

5. Την αρίθμ.πρωτ.9546/30.09.2020 Σύμβαση Μίσθωσης Κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Καναλακίου, με διάρκεια από 30/09/2020 ως 30/06/2029 & τιμή 4,20ευρώ ανά μαθητή  
ετησίως. 
 
Η πρόεδρος προτείνει: 

1. Να γίνει δεκτό το αίτημα του κ.Καρύδη Άγγελου ,  περί μείωσης σαράντα τοις εκατό (40%) 
του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων του κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Καναλακίου, για το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 αφού το προβλέπει ο Νόμος και πόσο 
μάλλον εν μέσω οικονομικών δυσκολιών περιόδου κορωνοϊού, με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχει οφειλές ή εάν έχει να εξοφληθούν. 

2. Να σταλεί η απόφασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάργας για λήψη σχετικής 
Απόφασης περί μείωσης 40% του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων για το τρέχον 
σχολικό έτος 2020-2021 στο κυλικείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου. 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Σχολική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα 
παραπάνω 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Συναινούμε να γίνει μείωση σαράντα τοις εκατό (40%) του ύψους των καταβλητέων 

μισθωμάτων του κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, για το τρέχον σχολικό έτος 
2020-2021, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει οφειλές ή εάν έχει να εξοφληθούν. 

2. Να σταλεί η απόφασή μας μαζί με την αρiθμ. πρωτ. 12342/03.12.2020 αίτηση του μισθωτή 
του  κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου,  κ.Καρύδη Άγγελου, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Πάργας για λήψη σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Πάργας περί μείωσης 40% του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων για το 
τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με την παρ. α,  περ.2 άρθρου 44, Ν.4735/2020  
ΦΕΚ 197 τ.Α΄12/10/2020 όπου «.για το σχολικό έτος 2020-2021 με Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών 
κυλικείων έως σαράντα τοις εκατό (40%)». 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34 /2020. 

        Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως : 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολ.Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας 

 
ΡΕΠΑΝΗ   ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
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