ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Αριθ. Αποφ. 57/10-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/2013 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο : Απόφαση για 1.επισκευές, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Βασιλικής.
2. Αποµάκρυνση ΑΤΜ Εµπορικής Τράπεζας από τον
προαύλιο χώρο του σχολείου.

Σήµερα, στη Λευκάδα στις 10/10/2013 και ώρα 14:30π.µ στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου

Λευκάδας συνήλθε σε

δηµόσια

συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. A/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ύστερα από την 12η /30-09-2013
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες
1.Φίλιππας Γεώργιος

2.Μαρούσης Παναγιώτης

2.Μαργέλης Γεώργιος

3.Χόρτη Εύα
4.Αραβανής Σπύρος
5.Λάζαρης Κων/νος
6.Μεσσήνη Κερασούλα
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κο Σάντα
Σπύρο
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα Α) σκέλος ηµερήσιας διάταξης
και είπε τα εξής:
Μετά την συγχώνευση του ∆ηµοτικού Σχολείου Σύβρου µε
αυτό
της
Βασιλικής πρέπει να κατασκευασθεί στο ∆.Σ. Βασιλικής ένας χώρος
αποθήκη για να καλύψει τις νέες αυξηµένες ανάγκες του συγχωνευµένου
σχολείου. Έχει γίνει µελέτη για την κατασκευή από τον µηχανικό του ∆ήµου
κο Σκλαβενίτη Γεώργιο κόστους 4.700€ µε ΦΠΑ. Επιπλέον υπάρχει µελέτη
για βρύσης, όµβρια νερά και αποχετεύσεις κόστους 2.000€ έργο που µπορεί
να ενταχθεί στο πρόγραµµα επισκευών της Περιφέρειας ύψους 250.000€.
Προτείνω να χρηµατοδοτήσουµε την κατασκευή της αποθήκης κόστους
4.700€ µε ΦΠΑ
Στη συνέχεια
κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν.
Το διοικητικό συµβούλιο συµφώνησε και
αποφάσισε οµόφωνα
Την υπερψήφιση της πρότασης της προέδρου.
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα Β) σκέλος ηµερήσιας διάταξης
και είπε τα εξής:
Με έγγραφό της η ∆/ντρια του ∆.Σ. Βασιλικής προς την Σχολική
Επιτροπή ζητά την αποµάκρυνση µηχανηµάτων ΑΤΜ από το προαύλιο του
σχολείου λόγω της µη επάρκειας του χώρου. Θα ήθελα να αναφέρω ότι οι
Τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν αποδώσει στην σχολική επιτροπή ή
στον ∆ήµο Λευκάδας κανένα µίσθωµα για την χρήση του χώρου. Προτείνω
την αποµάκρυνση των ΑΤΜ από το προαύλιο και την αποστολή σχετικού
εγγράφου στις εµπλεκόµενες Τράπεζες και τον Αντιδήµαρχο Απολλωνίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 57/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.
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Η Πρόεδρος

Τα µέλη

Αικατερίνη Σάντα
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