ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
A/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Αριθ. Αποθ.14/5-04-2013

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό 4/2013 ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ
Ν.Π.Δ.Δ. με ηην επωνσμία ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ

ΘΕΜΑ : Απόθαζε παξαρώξεζεο αηζνπζώλ Δεκνηηθώλ ρνιείσλ ζην Εζεινληηθό
ζσκαηείν «Παηδεία θαη Πνιηηηζκόο» γηα πινπνίεζε εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη
θνηλσληθώλ δξάζεσλ
ήκεξα, ζηε Λεπθάδα ζηηο 5/04/ 2013 θαη ώξα 12:30 ζην Δεκνηηθό
Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο ζπλήιζε ζε έθηαθηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην
Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. Α/ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ, ύζηεξα από ηελ 4ε /04-04-2013 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Δ.., ζύκθσλα
κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν νρηώ (8) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ εθηά (7) κέιε:
Παρόνηες
1. άληα Αηθαηεξίλε

Απόνηες
Φίιηππαο Γεώξγηνο

2.Αξαβαλήο πύξνο
3.Μεζζήλε Κεξαζνύια
4.Μαξγέιεο Γεώξγηνο
5.Λάδαξε Κσλ/λνο
6.Μαξνύζεο Παλαγηώηεο
7.Υόξηε Εύα
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Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Δήκνπ θα Κνληδάξε
Νηθνιέηηα.
Η

πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη είπε ηα

εμήο:
Σν Εζεινληηθό σκαηείν «Παηδεία θαη Πνιηηηζκόο» πξνθεηκέλνπ λα
πξαγκαηνπνηήζεη καζήκαηα (εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη άιια εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα) ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
δεηά λα παξαρσξεζνύλ νη αίζνπζεο ησλ παξαθάησ Δεκνηηθώλ ρνιείσλ:
1.Κάζε Δεπηέξα θαη ώξεο 18:00-20:00κ.κ. ηηο ηξεηο ηζόγεηεο ζρνιηθέο
αίζνπζεο ηνπ 3νπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Λεπθάδαο
2.Κάζε Πέκπηε θαη ώξεο 15:00κ.κ-17:00κ.κ.ηηο δπν ηζόγεηεο αίζνπζεο
θαη ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ θαθησηώλ
3.Κάζε Σξίηε 16:00-17:00κ.κ ζην Νεπγείν Καξπάο
Με βάζε ηελ αίηεζε ηνπ ζσκαηείνπ θαη από ηελ ζηηγκή πνπ ηζρύεη:


παξαγ.74 ηνπ Ν3463/2006

γηα παξαρώξεζε αηζνπζώλ-ρξήζεο

θνηλήο σθέιεηαο


Η ππαξηζκ.Δ4/1171/19.2.84 εγθύθιηνο ηνπ ΤΠΕΠΘ

εηζεγνύκαη λα παξαρσξεζνύλ νη ελ ιόγσ αίζνπζεο, εθόζνλ, νη Δ/ληέο ησλ
ρνιείσλ ζπκθσλνύλ θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζσκαηείν ζα είλαη
ππεύζπλν γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηώλ.
Επίζεο ζαο ελεκεξώλσ όηη ζηηο αίζνπζεο ηνπ 3νπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ
Λεπθάδαο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη ην πξόγξακκα ΙΜΟΥ
ηε ζπλέρεηα ε πξόεδξνο θάιεζε ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ
Η θα Υόξηε Εύα εθπξνζσπώληαο ηελ ‘Έλσζε Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ
Λεπθάδαο ςήθηζε αξλεηηθά ιέγνληαο όηη ρσξίο λα ακθηζβεηεί ηηο θαιέο
πξνζέζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δίθηπν, δελ ζπκθσλεί λα παξαρσξεζνύλ
νη ελ ιόγσ αίζνπζεο δηόηη: α) Ακθηζβεηεί ηελ λνκηκόηεηα θαη ηελ εζηθή ηνπ ελ
ιόγσ ζσκαηείνπ
β) Θεσξεί όηη πξέπεη λα βξνύλε άιινπο ρώξνπο θαη λα πξνζηαηεπηνύλ
έηζη σο έλα βαζκό θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ όπσο θαη
ε δνπιεηά ηνπο ζηελ ηάμε.
γ)Δηαθσλεί λα κπεη ηδηώηεο ζηα ζρνιεία. Θέινπκε λα αγσληζηνύκε γηα
ηελ δεκόζηα δσξεάλ παηδεία θαη λα κελ αλνηρηνύλ θεξθόπνηξεο
αο επηζπλάπησ θαη ην έγγξαθν ηνπ ζπιιόγνπ καο.
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Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπκθώλεζε θαη
αποθάζιζε καηά πλειοψηθία:
Να παξαρσξεζνύλ:
1.Κάζε Σεηάξηε θαη ώξεο 18:00-20:00κ.κ. νη ηξεηο ηζόγεηεο ζρνιηθέο
αίζνπζεο ηνπ 2νπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ Λεπθάδαο
2.Κάζε Πέκπηε θαη ώξεο 15:00κ.κ-17:00κ.κ.νη δπν ηζόγεηεο αίζνπζεο
θαη ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ θαθησηώλ
3.Κάζε Σξίηε 16:00-17:00κ.κ ην Νεπγείν Καξπάο
ζην

Εζεινληηθό

σκαηείν

«Παηδεία

θαη

Πνιηηηζκόο»

πξνθεηκέλνπ

λα

πξαγκαηνπνηήζεη καζήκαηα (εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη άιια εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα) ζε καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
εθόζνλ νη Δ/ληέο ησλ ρνιείσλ ζπκθσλνύλ θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα
είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
καζεηώλ.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 14/2013
Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.

Η

Πρόεδρος

Σα μέλη

Αικαηερίνη άνηα
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