ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθ. Αποφ.4/22-01-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση στο αίτηµα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του
∆.Σ.Νυδριού για παραχώρηση αίθουσας του ∆.Σ.Νυδριού
Σήµερα, στη Λευκάδα στις 22/01/ 2013 και ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου

Λευκάδας συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,

ύστερα από την 2η /16-01-203 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 οχτώ (8) µέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες

2.Αραβανής Σπύρος
3.Μεσσήνη Κερασούλα
4.Μαργέλης Γεώργιος
5.Φίλιππας Γεώργιος
6.Λάζαρη Κων/νο
7.Μαρούσης Παναγιώτης
8.Χόρτη Εύα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου κα Κονιδάρη Νικολέττα.
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Η

πρόεδρος

εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και είπε τα

εξής:
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του ∆.Σ.Νυδριού ζητά να παραχωρηθεί
αίθουσα του ∆.Σ.Νυδριού για να διοργανώσει εκτός ωραρίου λειτουργίας του
Σχολείου, προγράµµατα δηµιουργικής

απασχόλησης

για τα παιδιά του

σχολείου. Οι δραστηριότητες θα γίνονται Σάββατο και Κυριακή και θα είναι
σκάκι και εικαστικά. Εισηγούµαι να δοθεί, εφόσον ο ∆/ντής δεν έχει
αντίρρηση, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα επιβαρύνονται οικονοµικά οι
µαθητές και θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του χώρου και την
ασφάλεια των παιδιών. Επίσης ουδεµία ευθύνη

θα

έχει ο ∆/ντής του

σχολείου σε περίπτωση ατυχήµατος
Στη συνέχεια κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αποφασίσουν.
Το διοικητικό συµβούλιο συµφώνησε και
αποφάσισε οµόφωνα:
Να παραχωρηθεί αίθουσα του ∆.Σ.Νυδριού στο Σύλλογο Γονέων

και

Κηδεµόνων του ∆.Σ.Νυδριού για να διοργανώσει εκτός ωραρίου λειτουργίας
του Σχολείου, προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά του
σχολείου εφόσον ο ∆/ντής δεν έχει αντίρρηση , µε την προϋπόθεση ότι δεν θα
επιβαρύνονται οικονοµικά οι µαθητές και θα είναι υπεύθυνοι για την
καθαριότητα του χώρου και την ασφάλεια των παιδιών. Επίσης ουδεµία
ευθύνη θα έχει ο ∆/ντής του σχολείου σε περίπτωση ατυχήµατος

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η

Πρόεδρος

Τα µέλη

Αικατερίνη Σάντα
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