ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Αριθ. Αποθ. 5/29-03-2012

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πρακηικό 2/2012 ηης ζσνεδρίαζης ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ
Ν.Π.Δ.Δ. με ηην επωνσμία ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ Η ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ
ΘΕΜΑ 2ο : Απόθαζε γηα κεηώζεηο –παξαηάζεηο ζπκβάζεωλ

κηζζωκάηωλ ζε

θπιηθεία ηωλ ζρνιείωλ καο όπνπ απαηηείηαη.
Σχετικό το υπαρ.2535/28-02-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ
ήκεξα, ζηε Λεπθάδα ζηηο 26/03/2012 θαη ώξα 12:00 ζην Δεκνηηθό
Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ

Λεπθάδαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα

ζπλεδξίαζε ην

Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. Α/ΘΜΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ
ΛΕΤΚΑΔΑ, ύζηεξα από ηελ 2ε /26-03-2012 πξόζθιεζε ηεο πξνέδξνπ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Δ.., ζύκθωλα
κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάηω έμη (6) κέιε:
Παρόνηες
1. άληα Αηθαηεξίλε

Απόνηες
Ρεθαηζίλαο ππξίδωλ

2.Κνληδάξεο Κπξηάθνο

Δήκαο Δεκήηξηνο

3.Λάδαξεο Κωλ/λνο

Λάδαξε Πελειόπε

4.Μεζζήλεο Ιωάλλεο
5.Υόξηε Εύα
6.Κόγθα-ηαύξαθα Θενδώξα

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ ππάιιειν θα Κνληδάξε Νηθνιέηηα.
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Η Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην 2ν Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη είπε ηα εμήο:
ύκθωλα κε :
α)Σηο αηηήζεηο κείωζεο κηζζωκάηωλ ηωλ εθκηζζωηώλ ηωλ θπιηθείωλ
β)Με

ην

ππ΄αξηζ.2535/28-02-2012

έγγξαθν

ηνπ

ΤΠΕ

ην

Δεκνηηθό

ζπκβνύιην δύλαηαη ρωξίο δηθαζηηθή απόθαζε, κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ
θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ βιάπηνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Δήκνπ λα
πξνβεί ζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο κεηά από πξόηαζε ηεο ζρνιηθήο
επηηξνπήο
Πξνηείλω:
1. α) Σε κείωζε ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ
Νπδξηνύ

20% γηα έλα ρξόλν-3 δόζεηο(ππάξρεη αίηεζε γηα κείωζε ηνπ

κηζζώκαηνο από ηνλ εθκηζζωηή ηνπ ελ ιόγω θπιηθείνπ)
β)ηε κείωζε ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 4νπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
Λεπθάδαο ζην 15% γηα έλα ρξόλν -3 δόζεηο(ππάξρεη αίηεζε γηα κείωζε ηνπ
κηζζώκαηνο από ηελ εθκηζζώηξηα ηνπ ελ ιόγω θπιηθείνπ)
2.Σελ παξάηαζε ηνπ κηζζώκαηνο ηωλ 1νπ ,2νπθαη 3νπ

Δεκνηηθώλ ζρνιείωλ

έωο ηνλ Ινύλην 2013 ρωξίο αλαπξνζαξκνγή.
ηε ζπλέρεηα θάιεζε ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ.
Σν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπκθώλεζε θαη αποφάσισε ομόφωνα
1. α) Σε κείωζε ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Δεκνηηθνύ ρνιείνπ
Νπδξηνύ

20% γηα έλα ρξόλν -3 δόζεηο(ππάξρεη αίηεζε γηα κείωζε ηνπ

κηζζώκαηνο από ηελ εθκηζζώηξηα ηνπ ελ ιόγω θπιηθείνπ)
β)ηε κείωζε ηνπ κηζζώκαηνο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 4νπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
Λεπθάδαο ζην 15% γηα έλα ρξόλν-3 δόζεηο (ππάξρεη αίηεζε γηα κείωζε ηνπ
κηζζώκαηνο από ηελ εθκηζζώηξηα ηνπ ελ ιόγω θπιηθείνπ)
2.Σελ παξάηαζε ηνπ κηζζώκαηνο ηωλ 1νπ, 2νπθαη 3νπ Δεκνηηθώλ ζρνιείωλ έωο
ηνλ Ινύλην 2013 ρωξίο αλαπξνζαξκνγή.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 5/2012
Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο.
Η

Πρόεδρος

Σα μέλη

Αικαηερίνη άνηα
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